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 ١ ةطوطب نيا ةلحر بذهم نم ىناثلا ءزحلا سرهف

 7 ةمدقألا

 . ا ...ديرلا ركذ

 . نكولاىذ

 . كلذ بيكرتو دنسلا ره ىف رفسلا رك ذ

 همم نع نب... ... (ىرهال ةيدم) ةنيدملا هذه جراخي اهيأر ةيرغؤكذ

 (ىجيكلا نيدلا لالج) كلملا اذهل ةمزكم

 هي لمع يع يعم مم يمل مم تن م... .,.هلاع بيكو تاك ريمأ ركذ

 دنهلا كلم ةرضح ىلع ندفاولا ءابرغلا نم (ناتلم) ةئيدملا هذه ىف هب تعمتجا نم »

 . ... ... اههك اوفو دنملا داليراجمأ »

 . ... .. ام نوتاتقيو دنملا لهأ اهعرزي ىلا بويحلا >»

 هم تنم با ىلا ّْلثأ قيرطلا اذهب ال ةوزغ »

 .. رالاب مهسفتأ نوقرحي نيذلا دنا لهأ »

 . ... ... (لهد) اهفصر >»

 ابءاويأو لهدروس »

 . ... ... ... اهحيراخي نيميظملا نيضوحلا »

 اهتارارع ضعب »

 ... اماحلصو اهكاذلع ضعب »

 ءافلعا هلل يلع ىلا ىلا ىلا ةماكا ل ةياكج

 0177 كولملا نم اهلوادت نمو لهد حتفكذ

 شلل نيدلا سمش ناطلسلا >

 . ... نيدلا سش ناطلسلا نبا نيدلا نكر تاطلسلا »>
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(3) 

 . ... ... ا ةيطر ةناطللاركذ
 .٠ نانا عش هانا نا نيدلارصا تاطلسلا >

 نبل نيدلا ثايغ ناطلسلا »

 نبلب نيدلا تايغ ناطلسلا نبا نيدلا رصان نب نيدلا زعم ناطلسلا 5 ذ

 نيدلا لالج » »

 ..ىجلخلا هاش دهت نيدلا ءالع »د »

 هلع همم يلا... ... يلا بايشةيا »
 نيدلا ءالع ناطلسلا نيا نيدلا بطق ناطلسلا »

 نيدلا رصان ناحورسخ ناطلسلا »

 هاش قلغت نيدلا ثايغ » »

 كلذ هل تي ملف هيلع مايقلا نم هدلو همار ام »

 2 . هتافو نم كلذب لصتا امو ىونكللا دالب ىلإ "'قلغت””ريسم »

 دنسلاو دنطلا كلم هاش قلغت نيدلا ثايغ ناطفلسلا نبا هاش دهم دهاجا ىأ ناطلسلا »

 هيلع انمدق ىذلا

 .. هفصو وذ

 ه2 ومع فدع "ع قو“ عدوك مططب راع هون هدم ... كلذ بينتو هروشمو هنأوبأ 2

 سانلل هسولج بيبا »

 هيلع ايادملا باصعأو ءايرغلا لوخد »

 ..هيلع هلامع اياده لوخد »

 كلذي لص امو ْن مديعلل هجورحل »

 م نووذلا فريك 5 ىمظعلا ةرخبملاو او مظعألا ري رسلا ذو نيديعلا و سولج 00

 ...هرقس نم مدق اذإ هير <

 ا صاللا ماعطلا بيرت »
 ...مأعلا ماعطلا بيرت د»

 همم يلع يمل يل ينل ىلع ب... ... مكلاو دوطا ىف ةرابغأ ضعي »

 ةنلا يمل فتم ينم نع ينم بم ...  نيكلا لكر خويشلا خيشل هلاطع »

 نبي
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 0ه؟

 هه

 ها/
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37 
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 ل ل... ... ... ..,ييدْلا رصات ىذمرلا ظعاولل هلاطعكذ

 . ا... ب يب لي درألا زيزتلا دبع »ا »

 نيدلا دج ىّماَقلاو نيدلا دضعو نيدلا سمشل مج اج

 هلم يمل ل ل ... ... ..,توأك عاحو نيدلا تاهرل اذ

 هرابخأو هياع ةفيلحلا نبأ مودق »

 ... ... ءايإ ةميظعت نم ةياكح

 لا.لا ا... اهوحت »

 3 .. ةفيلللا نبأ لحي نع »

 ل .ه#ه» 9 هه6ع هو 00-0 6م هو و١ هموا 0 انا هوو اننالإل و

 هوا فعاد _ فره ةهاولوي لوول 2044 ةهاق دمام د ول ديقاوممل مع همم همز ويوول "19

 ... ماشلا برع ريمأ انهم نب هللا ةبه ني ادغ نيدلا فيس ريمألا تاطللا هاطعأ ام ركذ

 10 ناطلسلا تخخأي نيدلا فيس ريمألا جوت »

 ... ادغريمألا نم »

 2 ل طا ... نيدلا ماوق هداز دنوادخ ىتيا نم هريزو ىنب ناطللا خور و

 ىرخأ تاياكح ضمد و هفاصنإو تاطاسلا عضاوت ف ةياكح

 لح ا عرشلا ماكحأو ةالصلا ةماقإ ىف هدادتشا ركذ

 5 ءالغلا ىف هماعطإو ملاظملاو مراعلل هعفر »

 5 . هيخأل هلئقو ناطللا اذه تاكف »

 هل ... ... ... نيدلا باش خيشلل هيذعتو الجر نيسمتو ةثامثالثا هلتق »

 5 ... ... ... هعم نيهيَقفو ىفاساكلا نيدلا فيقع سردملا هيقفلا » »

 4 همم ممم يلع يللا ىلا ل ب... هنبلا لهأ نم نييقفل » د

 5000 لنا نيفراعلا جات نبال هنجحس و

 هيخأو ناغوطو ىرديحلا نيشلل هلت »

 . ... ءاطللا بيطخل هيرضوراجتلا كلم نيا » د

 اهلهأ ىننو ىلهدل هبي رخم »
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 هما 84.

 75-3 ةروب ر وداهب ىلع هنم نم هتبالو لوأ هعأ هب حتنفأ ام ركذ

 كاذب لصتا امو هتمع نيا ةروث »

 هلتقو ناخولشك جب »

 ليجارق لبجب ناطالا شيج ةميزه »
 55 روملا دال نيدلا لالج في رشلا ةرو -.

 ... نوجاله ةروث >

2 

-* 
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 . ... ..,كتلللا دالم تاطالا بلان فالخ »

 كلملا نيع مايقو كتكلا رهن ىلإ ناطلللا لاقتنا »

 تا هترضحل ناطاسلا ةدوع »

 تخب ري أ رارق 0

 .. جتشوه كلملا رارفو هتومب فاجرإلا ردو - نالمللا ركع ىف ءابولا عوقو

 0 مهاربإ في رشلا ةروث

 . ... ... لالج ىفاقلا قالخو دنسلا ضوأب ناففأ هاش فالخ »

 ... ... ... لم كلا نيا فالخ »
 ةنابنك ىلإ تاطللا جورخ 2

 00 ...ىلوكلا نباو ليقم لاتق »

 دنهلا ضرأب عقاولا ءالقلا

 . ...بتاغ وهو انمودق دنع ناطللاراد ىلإ انلوّصو »

 اهلئاشق وذو ناطلسلامأ » »
 ...ةفايضلا »

 . كلذ ىف اولعف امو تب ةافو »

 ... ... ...كملإ ريزولاو تاطللا ناسحإ >>

 ... ناطلسلا مودقو « ناطلسلا ةبيغ مايأ هتدهش ىذلا ديعلا »

 . ...ةيرضح تاطلللا لوغد »

 .. هلع الوغد >

 هب ىل نمأ ناث ءاطع »

 هوو ةمم معفع
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 هد ل هوما ا ...ىلبق محل ام ءامرقلا بلط ركذ

 ديصلا ىلإ ناطللا جورخ ده

 تاطلسلا ىلإ هتدهأ ىذلا لملا »

 لما للا ل بل... تا هيلإ امهيدعأ نيذللا نيلملا »

 ةرضحلاب ةماقإلاب ىل هرمأو ناطلسلا جورخ »

 .. نيدلا بطق ناطلسلا ةريقم بيرت ىف هتلعف ام »

 نم... ... ... مالولا ىف ناتلا ماعطإ ىف مهتداع »

 *“اهورعأ راه” ىلإ ىب ورش د

 ...باحصألا ضعبل ةمكم »

 . ناتع نم تاطللا هب مه ام ؟ ذو ناطللا هلحم ىلإ ىبورخ >>

 ... ... ..,خلا ةمدخلا نع ىمايقنا »

 ... ... ... نيصلا ىلإ ىهجوت رك ذو ٠ عوجرلا ىنابإو ىلإ تاطلسلا ثعب »

 نيصلا ىلإ ةيدهاب هلاسرإ بيس ر»

 رسألاب ىتحم ىذو لوكب اهاند,ش ةوزغ »

 . تنايرعلا مم خيشلا ةباكح

 ءاضتلا دحأ »

 ليبتحي ناطلس مق 2«

 ...هداهشتساو روب الع ريمأ د

 , ...ةياكح ل ةكوحلاةرحلا »

 ...ةياكح

 . نب ... ,دابآ ةلوذ ةيدع نيتفملا قوسوذ - »

 # دز

2» 

 . ... ... ... رجيلا اي وكر ىذ ب راهدتق ناطلس كذ

 انكر 0
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 ةقوق ناطلس ؟ذ

 1 ةيكوحلا دحأ ةياكح

 00 هماعط بيرت 55 - روته ناطلس 3

 . رونك اف ناطلس »

 2 الا ولا دولت ورام عج توام اع "لاف رسمم» هب خه

 قا م واح دق نط بج يفرح 8

 نتف هد عماج ءازإب ىلا نأشلا ةبيجعلا ةرجشلا »

 . طوقلاق ناطلس ىذ  ةياكح

 2 م را

 كلذ ىهتمو نيصلا ىلإ رفسلا ىف انذخأ »

 ةياكح موك ناطلس كذ - مقبلاو ةفرقلا »

 50 ةياكح - ةياكح

 5 ا 3 روبادنس حتقو وزفلا ىلإ انهجوتركذ

 0 للا مهتاداع ضعب ورئازحلا هذه لهأ ,ذ  لهملا ةيذ رئازخراجمأ »

 1 ثا نحلا نم تيرافعلا رك ذو رئازخلا هذه لهأ مالسإ ىف بيسلا »

 رئازحلا هذه ةناطلس »»

 0-5 ... ... ... ام ىلاح لقتو رئازحلا هذه ىلإ لوصو »

 كلذ دعب ىاممو جو رخلا نم هتدرأ امو هريغتك ذ - «لإريؤولا ناسحإ ضعب »

 مهعم هنتدهاش ىذلا ديعلا »

 ءاضقلا ىبالوو ىير رت ع

 ديوسلا ىلإ نيدلاب اش ناطلسلا هانت ىذلا ىرضحلا دهم نب هللا دبع ري زولا مودق »
 . ...هليو ىلب عقوامو

 مهنع ىلاصقنا ركذ

 اليس تاطلس

 و7/6 ١

 امك

 امال

 ١مم

١5١ 

١55 

 5و١
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 . تونايلا هذ  راكك ناطلس كد

 دورقلا »

 رايطلا قلعلا ع

 : بيث رص لحي »

 ( مالسلا هيلع مدآ مدق ) مدقلا »
 ريعملا دالي اطلس »

 . نيدلا ثايغ ناطلسلا ىلإ ىلوصو »

 . تادلولاو ءانلا لتق ىف هلمف عينشو هليحر بيبر »

 مالسإلا تاحوتف ملفعأ نم ىفوراقكلا هتعزه »

 هع ىفارصناو هيخأ نبا ةءالوو ناطللا ةافو »

 , ًالراقكلا بلس »

 لامع ناطلس »

 ةياكح

 هل تاعازك اهنض ىف ةبيع ةياكح

 0 . ... راكهرلا ناطلس رك ذ

 انيلإ هناس>إ و هراد اتلوخد ىذ  ةواحلا ناطلس د»

 . ... هيلع مالسلا بيث ريو هراذ ىلإ فارصتا »

 ىدنملا دوعلا 53  روفاكلا 5ك ذ  نإلللا »

 ةواج لم ناطلس 5 ذ - لفترقلا

 هسلحي اهتيأر ةيحع »

 ىوولك ةكلم »

 وى

 نيصلا لهأ لاوحأ ضعب ركذ -- نيصلا جاجد ركذ - ىئيصلا راخفلا »

 توريس و ثوعيدي اهب ىلا دغاكلا ,هارد 0

 . اضيأهل ةمارع هل ةمارك - نيدلا لالج خيشلا ركذ

 .. تاعانصلا ماكحإ م هب اوصخخام ؟ذ -_ محفلا ناكم هنودقوب ىذلا بارا 0

 . ,.. ... بك اىلا ىلام دييقت ىف مهتاداع »
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 ى)

 2 ا داسفلا نع راجتلا عنم ىف مهتداهركذ

 قب رطلا ىف نيرفاسلل مهلظظفح »

 ةبيحع ةياكح

 .  ىطرق ريبكلا ريمألا كذ

 .ا...ا ... ... ذومشملاةباكج

 50 هريصق و ذ س َناَقلاب بقلملا اطفتاو نيصلا ناملس 5 ذ

 1 هلتقو همع نيا لاتقل ناقلا جور »

 دنحلا ىلإ مث نيصلا ىلإ ىعوحر »

 خرلا »

 صاذفلا كلملا دلو سارعأ »

 رافلظ ناطلس »

 دادنب »

 ةياكح

 ه.

« 

 . رصم ناطلس الذ

 ولما همه نئالاويإب نينك الا ةفوسم لذ

 امل: مهيظعتو ةهفاتلا مهتفايط ىذ  ىلام ناطلس »

 ... ...  هئيقب هسولج ركذو ىلإ هئاسحإ و كلذ دمي تاطللل ىالك

 للا مهكلمل نادوسلا لاقت ى5  روشم لاب هسولج »

 همايأ و ديعلا ةالص ىف هلم 0

 نما
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 ناطلسلل ءارعشلا داشنإ ىف ةكوحألا ىذ
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 اهنم هنحبقتسا امو نادوسلا لاعفأ نم هتتسحتسا ام كذ

 ... ليثلاب نوكت ىلا ليخلا ىذ  ىَّلام نع ىرقس »

 ةياكح دل »

» 2007 

 0١

 , انك نابلس و3 ل ساختلا ندعم ي3

 ىلإ ميركلا عألا لوصو »

 ىزح نبا لاق
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 مينا نمرلا رشا مس

 (ملسو هديفكو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا لصو)

 « ىجنطلا ىنآوللا مهاربإ نب دم ِنب هللا دبع نب دم هللا دبع وبأ خيشلا لاق
 : للاعت هللا همحر < ةطوطب نباب فورعملا

2 

 نيثالثو ةعب رأ ماع حتتفم محملا هللا رهش نم غل جيراتب فاك الو

 هاملا كلذ ىنعمو . بآ جندي فورعملا دنسلا ىداو ىلإ انلصو « ةئاعبسو

 رحلا ناوأ ىف ضيفي وهو . ايندلا ةيدوأ .ظعأ نم ىداولا اذهو . ةسمملا

 ضيف ىف ةيرصملا رايدلا لهأ لعفي !ك « هضيف ىلع دالبلا كلت لهأ عرزيف
 دنملا كلم هاش دمت ملفعملا ناطلسلا ةلامع لوأ وه ىداولا اذهو . ليلا

 , كاذب نولكوملا رابخألا باحصأ انيلإ ءاج رهنلا اذه ىلإ انلصو املو . دنسلاو

 دنسلا ءارمأ ريمأ ناكو . ناتلم ةنيدم ريمأ كلا بطق ىلإ انربخب اوبتكو

 ركاسع ضرعت هيدي نيبو « زيترس ىمسن ناطلسلل اكولمم دهعلا اذه ىلع
 . ٌداحلا هانعم زيتو« سأرلا وه رس نأل «سأرلا احلا :همسا ىتعمو .ناطلسلا

 ةريسم نام نب و اهنيب و . دنسلا نم ناتسويس ةئيد“ب انمودق نيح ىف ناكو

 نيسمج ةريسم ىلهد ةئيدم ناطلسلا ةرضحو دنسلا دالب نيبو . مايأ ةرشع
 هيلإ باككلا لصي دنسلا دالب نم ناطلسلا ىلإ نوريخلا بتك اذإو . اموي

 . ديربلاب مايأ ةسمح ىف



 ديربلا ىذ
 ليخ وهو «قالولا هنومسيف ليخلا ديرب امأف . نافنص دنملا دالب ديربلاو

 ةفاسم ىف نوكيف ةلاجرلا ديرب امأو . لايمأ ةعب رأ ةفاسم لك ىف ناطلسلل نوكت

 . ليم ثلث ىه ةوادلاو . ةوادلا امنومستو ٍبَنَر ثالث هنم دحاولا . ليملا

 ةيرق ليم ثلث لك ىف نوكي نأ كلذ بيتزتو . ةوركلا ىمسب مهدنع ليملاو
 « ةكرحل نيدعتسم لاجرلا ايف دعقي باق ثالث اهجراخب نوكيو . ةرومعم

 اهالعأب « نيعارذ رادقم ةعرقم مونم دحأو لك دنعو . مهطاسوأ اوّدش دق

 « هدب ىلعأب بالا ذخأ ةنيدملا نم ديربلا جرحت اذإف . ساحن لجالج
 رع 3

 عم اذإف . هدهج ىبتنمب دتشي جرحتو «ىرخألا ديلاب لجالحلات اذ ةعرقملاو

 مهدحأ ذخأ مهلصو اذإف . هل اوبهأت لجالملا توص بابقلاب نيذلا لاجرلا

 ىلإ لصي ىبح ةعرقملا كرحي وهو « هدهج ىصقأب سو هدب نم بالا

 .هنم داري ثيح ىلإ باككلا لصي ىتح كلذكنولازب الو . ىرحألا ةوادلا

 هك اوفلا ديربلا اذه ىلع اولمح امبررو . ليحلا هير سعرسأ ديرب اذهو

 0 اب نودتشو ف قابطألا ىف راع ع ناسارحت هك اوف نم دنهلاب ةفرظتسملا

 ليمم  تايانملا ىوذ نم راكلا اًضيأ نولحي كلذكو . ناطلسلا ىلإ لصت ىّتح

 2“ ادش هب نوريس و مهسوعر قوف هنوءفري و « رييرس ىلع مهنم لجرلا نولعجي

 رهن نم هنولمم « دابأ ةلودب ناك اذإ ناطلسلا برشل ءاملا نولمي كلذكو

 اذإ و . .اهنم اهو .نيعب رأ ةريسم ىلع وهو . هيلإ دونحلا جحن ىذلا كنكلا
 بالا ًاويعوتسا « هدالب ىلإ لصيب نم ربخب ناطلسلا ىلإ نوربخلا بتك

 اوبتكو . اذك هسالو 00000 لجر درو هنأ هوفرعو « كلذ ىف اونعمأو

 عيمج و هنوكسو هتكرح ىف هلاح بيترتو هباودو همادخو هناملغو هباعحأ ددع

 ةنيدم ىلإ دراولا لصو اذإف . ائيش هلك كلذ نم نورداغي ال « هتافرصت
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 امو همودقب ناطلسلا مأ د اهم ماقأ « دنسلا دالب ةدعاق ىهو «ناَشثم

 هلاءفأ نم رهظي ام ردقب كلانه ناسنإلا مركي امنإو . ةفايضلا نم هل ىرجي

 دنحلا كلم ةداح نمو . ابآالو هس ام كلانه فرعي الذإ (هتضو هتافرصتو

 تايالولاب مهصيصختو مهتبحو ءابرغلا مارك 1 هاش دمح دهاجملا ىنأ ناطلسلا

 . ءابرغ هر 5 هتاضقو هئارزوو هباجحو هصاوخ ملفعمو . ةعيفرلا بئارملاو

 . املع امسا كلذ مهراصف . ةزمعألاب هدالب ىف ءايرغلا ىمسي نأب هرمأ ذَعو

 نيب ةليسو اهمدقي و هيلإ اهيدهي ةيده نم كلملا ل

 اياده رك ذ نم رهسو . ةفقعاضم فاعضأب امماع ناطلسلا هففاكيف .

 دنسلا دالبب نيذلا راجنلا راص هنم كلذ سانلا دعت (ىلو . ريثك هيلإ ءاب رغ

 هنوزهجي و « انيد ريئاندلا نم فالآلا ناطلسلا ىلع مداق ّلك نوطعي دنهلاو

 لا جاو بوكرال باودلا نم هسقنل هيف فرصتي وأ هيلإ هيدهب نأ ديرب اهب

 اذإف . متلك هيدب نيب نوفقيو « مهسفنأو ملاوماب هنومّدخيو « ةعتمألاو

 .مهقوقح مهاقوو « مهنويد ىضقن :لي زحلاا ءاطعلا هاطعأ ناطنسلا ىلإ لصو

 . ةرمتسم ةداع كلذ ممل راصو « مهحاب رأ ترثكو « مهتراجت ثقف

 ليخلا راجتلا نمت رتشاو جملا كلذ تكلس دنسلا دالب ىلإ تلصو الو

 ف م . كت لهأ نم قارع رحبات نمت رتشا دقلو . كلذ ريغو كيلامماو لامخلاو

 « بانل ذلا نم لمح هيلع المجو « اسرف نيثالث وحن َةَبْرَع ةحدم ىرذدلا دمحت

 ىلإ داع مث م ناسا ىلإ رحاتلا اذه بهذو « ناطلسلا ىلإ ىدهم امث هنإف

 نم داعو « ةميظع ةدئاف ىبس دافتساو « هلام ىنم ىضاقت كلاتهو . دنملا

 ناك ام رافكلا ىبلس دقو ةريثك نينس دعب بلح ةنيدمب هتيقلو . راجتلا راك
 : اريخ هنم قلأ لف ىديب



 مدس جدل

 ندك كلا ؟ذ

 كولسا بصق ةضيغ انلخد بآ جنب فورعملا دنسلا رهن انزجأ انو

 دوسأ ناويح هنأ هتروصو . ندكركلا انيط جرف « اهطسو ىف هنأل قي رطلا

 لثملا هب برضي كلذلو . ةماخضلا توافتم ريبكهسأر « مرهبا مظع نوللا

 سأر نم ريك أ هسأرو « ليفلا نود وهو . ندب الب سأر ندكركلا : لاقف

 هضرعو . عرذأ ةثالث وحن هلوط هينيع نيب دحاو نرق هلو . فاعضأب ليفلا

 برضف « هقيرط ىف ناسرفلا ضعب هضراع انيلع جرت (ىلو . ريش وحن

 ردقت مف ةضيغلا ىلإ داعو « هعرصو هذفن ذفنأف هنرقب هتح ناك ىذلا سرفلا

 «رصعلا ةالص دعب « قيرطلا اذه ىف ةيناث ةره ندككلا تنأر دقو . هيلع

 ىرخأ ةرم هتيأرو . انم بره هاندصق املف . ضرألا تابن ىعرب وهو

 انبكرو ليفلا ىلع ناطلسلا بكرو ء«بصق ةضيغ انلخد :دنهلا كلم عم نحنو

 ىلا هسأر اوقاتساو هولتقو هوراثأف ناسرفلاو ةلاجرلا تاخدو « تليفلا هعم

 ةريبك ةنيدم « ناتج ةنيدم ىلإ انلصوو نيموي دنسلا رهن نم انرسو . ةّلَحلا
 محل لاقي ةفئاط امناكسو « ةحيلم قاوسأ امل « دنسلا ربت لحاس ىلع ةنسح

 مايأ ىلع اهحتف نيح مهفالسأ اهب رقتساو اميدق اهونطوتسا « ةّرماسلا

 نروح او دنسسملا حتتف ىف نوخرؤملا تبثثأ ام لع « فسوي نب جاجملا

 ل هيقفلا خيشلا نبا «نيدلا نكر دياعلا دهازلا لماعلا ملاعلا مامإلا خبشلا

 « ىترقلا ايركز نيدلا ءاهب دهازلا دياعلا مامإلا خيشلا نبا « نيدلا سمن

 ةنيدمب جرعألا نيدلا ناهرب ملاصلا ىلولا خبشلا ىنربخأ نيذلا ةئالثلا دحأ وهو

 ىلعألا هدجّت أ رب>أ  هللدم لاو مهتيقلف « احر ىف مهاقلأس ىنأ ةيردنكسإلا

 هثعب ىذلا ركسعلا ىف دنسلا حتف دهشو 2 ىئيرقلا مدأق نب دمحم ىمدس ناك

 . هتبرذ ترثاكتو اه ماقأو « قارعلا ىلع هترامإ ا كلذل



 مسا ل مي

 مهلإ رظني الو « دحا عم نولك أب ال ةيصاسلاب نوفورعملا ةفئاطلا ءالؤهو

 مهرهاصي الو « مهريغ نم ادحأ تو رهاصب الو « نولكأي نيح دحأ

 . رحت ذقعو:# ناتو ىنسي قمأ دهنلا اذه مهل ناكو . دحأ

 ىهو « ناتسويس ةنيدم ىلإ انلصو نأ ىلإ ىنانج ةئيدم نم انرفاس مث

 عدزبالو .ناليغ مأ رجش الإ اهب رجش ال لامر ءارعص اهجراخبو . ةريبكهنيدم
 نوعنصي هنمو نآبلكباو ةرذلا مهمامطو . خيظبلا ادع ام ءىث (هرهن ىلع

 «روقتقسلا نولكأي اهلهأو . ةيسوماملا نابلألاو كمسلا ةريثك ىهو .زيملا

 مهتيأرو . اهل بنذ ال اهنأ الإ « ةنحلا ةشيتح ةب راغملا اهيمسن ةينود ىهو

 هيف امي نومريو اهنطب نوقشيو « هنم اهتوجرختسيو لمرلا نورفتحم

 . نارفعزلا ضوع مهدنع وهو . كرلاب هنوشحيو

 ىناحصأ ناكف . ديدش اهرحو . ظيقلا مادتحا ىف ةثيدملا هذه انلخدو

 هيفتك ىلع ةطوفو هطسو ىلع ةطوُق مهدحأ لعجي نق رع نودعت

 اهلبيف ةطوفلا كلت سديت ىتح نامزلا نم ريسبلا ىضمي اف < ءاملاب ةلولبم
 «ىنابيشلاب فورعملا اهييطخ ةئيدملا هذهب تيقلو . ادبأ اذكهو « ىرحتأ ةره

 هدخب هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا نيئمؤملا ريمأ باك ىنارأو

 . نآلا ىلإ دهعلا كلذ نم اهنوئراوتي مهو . ةنيدملا هذه ةباطحي « ىلعألا

 زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ هللا دبع هب سعأ ام اذه : (باككلا صنو)

 .نينمؤملا ريمأ طم بوتكم هيلعو . نيعسنو عسق ةنس هخيراتو . نالفل

 . روك ذملا بيطخلاا ىنربخأ ام ىلع « هدحو هلل دا : زيزعلا دبع ني رمع

 خيشلاربق ىلع ىتلا ةيوازلاب وهو . ىدادغبلا دعرممْلا خيشلا اضيأ اهب تيقلو
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 هنأو « ةنس نيعبرأو ةئام ىلع ديزي هرمع نأ ركذو . ىدنرملا نائع ملاصلا

 هلتق امل « مهنع هللا ىضر سايعلا ىب ءافلخ رحن آ هللا مصعتسملا لق رضح

 « ةثمللا ىوق هنس ريك ىلع خبشلا اذهو . ىرقتلا زيكْنَت نب 7 نواله رفاكلا

 . هيمدق لع فرص

 ريمألاو « هرك ذ مدقت ىذلا ىرصاسلا رانو ريمألا ةنيدملا هذهب نكسي ناك

 . سراف ةئامتامثو فلأ وحن امهغمو « ناطاسلا ةمدخ ىف امهو « ىىورلارصنق

 .ةباكلاو باسحلا ىف قاذحلا نموهو «نتر همسا دونها نم رفاك اهب نكسن ناكو

 مظع هامسو ناطلسلا هنسحتساف . ءارعألا ضعب عم دنملا كلم ىلع دفوف

 بتارملا هاطعأو « املامعأو ناتسويس هعطقأو « دالبلا كلتب هالوو « دنسلا

 كلت ىلإ لصو اناق . ءارمألا راك ىطعي !؟ « تامالعلاو لابطألا ىهو
 ' هلتق لع اوعمحأف 3 مهيلع رفاكلا دقت امهريغو رصيقو رانو ىلع مظع دالبلا

 « ةنيدملا زاوخأ ىلإ جورمللاب هيلع اوراشأ همودق نم مايأ دعب ناك املف

 اومعزو ةّلحملاب ةجيض اوماقأ ليللا ْنَج املف . مهعم جرفن . اهرومأ ىلع علطيل
 ٠ ةئيدملا ىلإ اوداعو هولتقف رفاكلا ب ِرْضَم اودصقو . اهيلعبرض عبسلا نأ
 فلا ةئام كللاو ءاكل رشع انثا كلذو . ناطلسلا لام نم اهم ناك ام اوذخأف

 رائيدلا فمصو « دنملا بهذ نم رانيد فالآ ةرشع كللا فرصو . راند

 راتو مهسفنأ ىلع اومّدقو . برغملا بهذ نءرانيد فصنو نارانيد ىدنحلا

 هسفن ىلع فاخ مث .وكسعلا ىلع لاومألا مسقو . زوريف كلم هومسو

 .(ركالره) ره (0
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 نوقابلا مدقو . هتليبق دصقو هب راقأ نم هعم نميف جرفن « هتليبق نع هدعبل

 كولمم زيترس كلملا داعب مهربخ لصتاو ٠ ىجورلا رصيق مهسفنأ ىلع كسعلا نم
 زهجتو كاسملا عمفب «َناّممي هاكسو «دنسلاءارمأريمأ ذئموي وهو «ناطلسلا

 رصيق هيلإ جرخنو ٠ مايأ ةرشع ناتسويسو ناتلم نيب و . دنسلا رهن ىفو ربلا ىف

 مهرصقل « ةنيدملاب اونصحتو .٠ ةميزه عنشأ هعم نمو رصيق مزهناو ٠ ايقالتن

 اموي نيعبرأ دعب نامألا اوبلطف راصحلا مهملع دتشاو « مهملع قيناجلا بصنو

 سمأو مملاومأ ذخأو مهردغ هيلإ اولزن املف ٠ نامألا ,هاطعاف « مهيلع هلوزن نم

 خأسيو مين طعوبو ؛ ويفك قاعأ ترش موي لك ناكف ٠ مهلتقب

 هيلع همظعم ناكف . روسلا لع اهتليو ء انت مدولج أ“ اليو مهنم نيرخآ

 ةنيدملا طسو ىف مهسوعر عمج و ٠ اهملإ رظني نم بعت « ةبولصم دولحلا كلت

 اهبف ةسردمم ةعبقولا هذه رن ةنيدملا كلتب تلزنو . كلانه لتلا لثم تناكف

 دولحلا كلت ىرأ ليللا نم تظقيتسا اذإف اهحطس ىلع مانأ تنكو . ةريبك

 تاقتئاف ةسردملاب ىنكسلاب ىسفن بطت ملو « اهنم سفنلا ٌرثمشتق ةبولصملا

 حيصفب فورعملا « ىناسارخلأ كلملا ءالع لداعلا لضافلا هيقفلا ناكو . اهنع

 ةنيدم هالوف دنهلا كلم ىلع دفو دق « يراتلا مدقتم ىف « ةاره ىضاق نبدلا

 نمب زيترسم كلملا دامع عم ةكرخلا هذه رضحو ءدنسلا دالبنم اهلامعأو ىرهال

 ةسمخ هل ناكو .ىرهال ةئيدم ىلإ هعم رفسلا ىلع تمزعف « رك اسعلا نم هعم

 . ترفاسف « هلاقثأ لمت دنسلا رهن ىف اهب مدق اكس رشع

 )١( قبس اك . زيفصن هعطق الميسوت هطصو ٠
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 كلذ بوترتو دنسلا رهن ىف رفسلا ؟ذ

 عون ىهو (ةروهألاب) فرعي بكس دبك | م دامب ىف كلملا ءالع هيقفلل ناك
 نم شرعم اهفصن ىلعو . رصقأو اهنم عسوأ اهنأ الإ . اندنع ةديرطلا نم

 هباحصأ سلجي و .ريمألا سولخلب ايهم سلجم ةقوقو «جرد ىلع هل دعصي بشخ

 .نيعب رأ وحن مهو . نوفذي لاجرلاو . ةرسي و ةنمي كيلاما فقي و .هيدي نيب
 نانثا : اهراس و اهنيمي نع بكارملا نم ةعبرأ ةروهألا هذه عم نوكي و

 راقتألاو قاوبألاو لوبطلاو تامالعلا ىهو « ريمألا بتارع امهف اهئم

 قاوبألاو لوبطلا برضتف .برطلا لهأ امهذ نارخآلاو « ١١ تايانرصلاو

 تقو ىلإ راهنلا لوأ نم كلذك نولازي الو « يون نونغملا ىنغيو « ةبوت
 « ضعي اهضعب لصوو بكارملا تمضنا ءادغلا تقو ناك اذإف . ءادغلا

 نونغيف « ريمألا ةروهأ ىلإ برطلا لهأ أو ""'تالاةصإلا امهنيب تعضوو

 مراكرم ىل ىلإ اوداع لكألا ىضقتا اذإ و . نولكأ. مث . هلكأ نم غرفي نأ ىلإ

 ةلحملا تب رض ليللا ناك ٍرذاف ٠ ليللا ىلإ مهيترت ىلع ريسملا ىف اضيأ اوعرشو

 ماعطلا رضحو طاهسلا لو « هب رامضم ىلإ ريمأألا لزنو ( رهنلا ئطاش ىلع

 متأ اذإف « تابوت ليللاب رايسلا رمس ةريخألا ءاشعلا اولص اذإف . كسعلا مظعم

 ع9 كلم كنوخ اي: لا توف مداد ايذا 3 مهتبون مهنم ةبونلا لهأ

 . ىرخألا ةبونلا لهأ رمست مث « تاءاسلا نم اذك ليللا نم ىضم دق

 ناك اذإف . تاعاسلا نم ىمامب املمم اضيأ مهيدانم ىدان اهومتأ اذإف

 . ماعطلاب ىتأو « حبصلا ةالص تيلصو « لوبطلاو قاوبألا ترض حبصلا

 . راقنألا ىلع مالكلا مدقت دقو .٠ ىئارملا ف مالكلا مدقت ؟ ىف رعب سيل فلا اذه 20١

 ٠ ملت ايف ىف رعب سيلو ٠١ يك ارملا تنس لصت تابشخ دصقي هلمل (؟)

 ء كوللادبس (؟



 كل 00

 ىلع بكر رهنلا بوكر ريمألا دارأ نإف . ريسملا ىف اوذخأ لك ألا غرف اذإف

 قاوبألاو لابطألا تب رض ربلا ىف ريسملا دارأ نإ . بيترتلا نم هانرك ذ ام

 باجلا ىدبأ نيب نوكيو . هيدي نيب نوءاشملا ,هالت مث . هباجمح مدقتو

 ةثالث دنعو « اهودلقت دق لابطأ مهنم ةثالث دنع « تاسرُقْلا نم ةتس

 اوبرض « عفترم ضرألا نم وهام وأ ةيرق ىلع اولبقأ اذإف « تايانرص
 نع نوكيو . هقاوبأو كسعلا لابطأ برضت مث . تايانرصلاو لابطألا كلت

 . اولزت ءادغلات قو ناك اذإف . تاب ون نونغي نونغملا مهراسيو باجل نيم

 ةنيدم وهو هتبالو عضوم ىلإ انلصوو . مايأ هسمخ كلملا ءالع عم ترفاسو

 «رحبلا قدنسلا رهن بصي ابو . ريبكلا رحبلا لحاس ىلع ةنسح ةتيدم « ىرهال

 . مهريغو سراف لهأو نما لهأ هيلإ ىتأي مظع ىسرم اهو .نارحب اهب قتليف
 روك ذملاكلملا ءالع ريمألا ىنرب>أ . اهلاومأ ترثكو اهتايابج تمظع كلذبو

 ريم اللو . كللا رادقم انرك ذ دقو . ةنسلا ىف اكل نوتس ةنيدملا هذه ىح نأ

 نوذخأي « دالبلا هَل ناطلسلا ىطمي كلذ لعو . رشعلا فصن كلذ نم

 . ريثعلا فصن مهسسفنأل اهنم

 ةنيدملا هذه جراحي اهتيار ةبيرغ 0

 ةعبس ةفاسم ىلع ضرألا نم طيسن ىلإ انيهتناف «كلملا ءالع عم اموي تبكرو

 « ةراجملا نم دعلا هرصحي الام كل انه تيأرف « (انراتب) فرعي « اهنم لايمأ

 بوبحلا ةروص ىلع اضيأ ةراحلا نمو .امهاوس وأ لجر وأ سأر ةروص هنم

 انيأر مث .رود ناردجو روسراثآ كلانهو . سدعلاو لوفلاو صن اوربا نم
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 ةنوحنم ةراجح )١« ةناكد هطسو ىو ةتوحنم ةراجج نم تيب بيف راد مس

 نم بناج ىف هفو « ليوط هسأر نأ الإ ىدآ ةروص اهملع « دحاو رمح اهنأك

 ىلع ةباّكو « نّنلا ةديدش هايم كانهو .فوتكملاك هرهظ فلخ هاديو «ههجو

 اذه نأ نومعزي ميراتلا لهأ نأ كلملا ءالع ىنربخأو . ىدنملاب ناردحلا ضعب

 نأو « ةرامج اوخسق ( داسفلا اهلهأ رثكأ « ةميظع ةئيدم هيف تناك عضوملا

 رادىمست نآلا ىلإ ىهو « اهانرك ذ ىثلا رادلا ىف ةناكدلا ىلع ىذلا وه مهكلم

 كاله مي رات ىه ىدنملاب كل انه ناطيحلا ضعب ىف ىتلا ةباكلا نأو « كلملا

 . اهوحت وأ ةنس فلأ ذنم كلذ ناكو « ةنيدملا كلت لهأ

 تفرصناو .دازلا قنسحأ مث « مايأ ةسمن كلملا ءالع عم ةنيدملا هذهب تقأو

 قو ٠ دنسلا رهش نم جيلخ (هقشن ةنسح ةئيدم ىهو . راكب ةنيدم ىلإ هنع

 اهرمع . رداصلاو دراولل ماعطلا ابهيف ةنسح ةيواز جيلا كلذ طسو

 ةنيدملا هذهب تيقلو . هركذ عقيسو . دنسلا دالب ىلع هتبالو مايأ ناْوُنْمَك

 . ةفينح ىلأب ىمسملا اهضاق اهب تبقاو . ىفتحلا نيدلا ردص مامإلا هيقفلا

 نم وهو .٠ ىزاريشلا ادم نيدلا سمش دهازلا دباعلا خبشلا اهم تبقلو

 نم ترفاس مث ٠ اماأع نرشعو هام ىلع ديزت هنس نأ ىل ىذ وعملا

 دنسلا رهن ىلع ةريبك ةئيدم ىهو « ةَجوُأ ةنيدم ىلإ تلصوف ٠ راكي ةنيدم
 لضافلا كلملا كاذ ذإ اهب ريمألا ناكو .٠ ةديج ةرامعو « ةنسح قاوسأ امل

 ةنيدملا هذهب و .٠ ءامزكلا ناعجشلا دحأ . ىجيكلا نيدلا لالج في رشلا

 . هسرف نع اهطقس ةطقس دعب فوت

 ) )1١ةناكذ ال ( ناكد) انيديأ نيب ىلا ةنالا بتك ىف ىذلا ٠



 كلملا اذهل ةمّوم
 تدك اتو « ةّدوم نيدلا لالج فيرشلا كلملا اذه نيو ىني تأمشاو

 ةلود ىلإ ناطلسلا رفاس املف . ىلهد ةرضحب انعمتجاو « ةبحلاو ةبحصلا اننيب

 جاتحن كنإ : نيدلا لالجمل لاق « ةرضحلاب ةماقإلاب ىنسهأو . هرك ذنس اك دابأ

 . دوعأ ىتح اهلغتساو ىترق ذهن « هتبيغ لوطت ناطلسلاو « ةريبك ةقفن ىلإ

 . هئازحب نسحأ هللا هازح . رانيد فالآ ةسمخ وحن اهنم تالغتساو كلذ تلعفف

 «ىولعلا ارديح نيدلا بطق فيرشلا دهازلا دياعلا خيشلا ةجوُأ ةنيدمب تيقلو

 هينسيلأ ىذلا بوثلا لزي لو . نيملاصلا راك نم وهو . ةقرمللا ىنسبلأو

 «ناّكم ةنيدم ىلإةجوأ نه ترفاسومث . رحبلا ف دونها رافك ىنبلس نأ ىلإ ىعم

 ةفاسم ىلع اهملإ قيرطلا ىفو . هئارمأ ريمأ نكسمو دنسلا دالب ةدعاق ىهو

 زاجيال ءراكلا ةيدوألانم وهو «دابآ ورسم فورعملا ىداولا اهنم لايمأ ةرشع
 . ماحر شتفتو « ثحبلا دشأ نيزاتجملا ةعتمأ نع ثحي هب و . بكرملا ىفالإ

 « راجتلا هبلجيام لك نم عبرلا اوذخأي نأ اهملإ انلوصو نيحىف مهتداع تناكو

 عفر نيتئسب دنملا انوصو دعب مث . امرغم ريئاند ةعبس صرف لك ىلع اوذخايو
 املرشعلاو ةاكزلا الإ سانلا نم ذوي الآ سصأو . مراغملا كلت ناطلسلا

 تشتفو ىداولا اذه ةزاجإ ىف انذخأ 1و . ىسابعلا سابعلا ايأ ةفيلخلا عير

 نيعأىف رهظيناكو «لئاط هيف نكي مل هنأل «ءلحر شيتفت "ىلع مظع «لاحرلا

 لصو نأ ىلاعت هللا فطل نمو . هيلع عطب نأ هرك أ تنكف « اريك س انلا

 ىل ضرعب الأ سمأف « ناتأم بحاص كلملا بطق ةهج نم دانجألا راك دحأ

 . هقئاطل نم ىل هآيهام ىلع هللا تدمفخل . كلذكناكف . شيتفت الو ثحيب



 دن

 هعساو ءديربلا كلم اهتحيبصيف انيلع مدقو٠ . ىداولا عطاش ىلع ةليللا كلت انّسو

 كلت رابخأب ناطلسلل بتكي ىذلا وهو .٠ لصألا ىدنق رمس وهو « ناقه.

 تلخدو « هب تفرعتف . اهبلإ لصي نمو « اهب ثدحيامو « اهتلامعو ةئيدملا
 . ناتلم ريمأ ىلإ هتبح ىف

 سوو 3

 تلخد (لو .مهئالضفو ءارمألا راك نم «كلْلا بطق وه نآّذم ريمأو

 0 اسرفو اكولمم هل تيدهأو . هبناج ىلإ ىتسلجأو ىنخاصو ىل ماق هيلع

 اها رقد ل هلال مجلا ىدبم ام ,ظعأ نم وهو . زوللاو بييزلا نم
 « طسبلا هيلع ريك ناكذ لعريمألا اذه سولج ناكو . ناسارعن نم باجي

 نعو . همسا , ذأ الو بيطخلاو « رالاس ىمسن و « ىضاقلا هنم ةبرقم ىلعو

 ضرعت رم اسعلاو «هسأر لع افوقو حالسلا لهأو دانجألا ءارسأ هراسل و هنيمي

 ايمار كسعلا ىف تين نأ ديري نم ىنأ اذإف . ةريثك ىمق كلانهو . هيدي نيب
 ردق ىلعف . ةدشلا ىف ةتوافتم ىهو .٠ اهيف ع رتب ىسقلا كلت نم اسوق ىطعأ

 ىرَجِبف ةب وصنم ةلبط كلانهف اسراف تبثي نأ دارأ نمو . هبترم نوكي هع

 هسرف ىرجيف « ريغص طئاحى قلعم متاخ اضيأ كلانهو . هحيرب اهيمرب و هسرف

 ايمار تبثي نأ دارأ نمو . مهدنع ديلا وهف هحمرب هعفر نإف . هيذاحي ىبح

 ردق ىلعو ٠ اهيمريو هسرف ىرجيف « ضرألا ىف ةعوضوم ةرك كلانهف اسراف

 اذه ىلع انلخد املو . هبترم نوكي ةباصإلا نم كلذ ىف ناسنإلا نم رهظي ام

 باحصأل ىه ةنيدملا جراخ راد ىف انلازنإب سعأ ءانرك ذ ام هيلع انماسو ريمألا

 ىتح ادعأ اوفيضي الأ مهتداعو . هركذ مدقت ىذلا نيدلا نكر دباعلا خيشلا

 . هفييضتي ناطلسلا سهأ ىتأي



 ءابرغلا نم ةنيدملا هذه هب تعمتجا نم كد

 دنملا كلم ًةرضح ىلع نيدفاولا

 درو مث . هدلوو هلهأب مدق . ذمرت ىضاق نيدلا ماوق هدازْدتوأدُخ مهنف

 هأث كرايم مسهنمو . نيدلا ناهرب و نيدلا ءايضو نيدلا دامع هتوخإ اهم هيلع

 نبا هداز كلم مهتمو ٠ ىراخح راك دحأ 8 نأ مومو . دئقرس راك دحأ

 هعم ءالؤه نم دحاو لكو . لاصفلا نيدلا ردب مهنمو . هدازدنوادخ تخأ

 دح أل صو« نارهش نائم ىلإ انلوصو نم ىضم لو .همايتأو هماّدخو هياعصأ

 .277لاوتكلا ىورملاده كلملاوء ١ ! ىجنَشوبلا نيدلا سمشوهو « ناطلسلا باجح

 مهتثعب نايتفلانم ةثالث امهعم مدقو . هدازدنوادخ لابقتسال ناطلسلا امهثمب

 . هداز دنوادخ ةجوز لابقتسال « تاطاسلا مأ ىهو « ناهج ةمودخلا

 ىلإ اعيمج اوتأو . دوفولا نم مدق نم زيهجنلو « امهدالوألو امل علحلاب اوتأو

 ماع و ةماقإلل تمدقىنأ مهتريخأف؟تمدق اذا1 يتولأسو

 ىنأي نمم دحأ كرتيال نأ سمأ ناكو . هدالب ىف ىعدب اذ. و . ناطلسلا وهو

 ىنأ مهتماعأ املف . ةماقإلا مسرب ناكنإ الإ دنملا دالب لخدي ناسارخن نم

 دارأ نم ىلعو ىلع ادقع اوبتكو لودعلاو ىضاقلا اوعدتسا « ةماقإلا تمدق

 , كلذ تقلا 1 ىناحصأ نم ةماقإلا

 ةرامع «اموي نيعب رأةريسم اهنيب ونام نيب و « ةرضحلا ىلإ رفسلل انزهجتو

 ةفايض ىف هيلإ جاتخي ام هعم ثْب ىذلا هبحاصو بجاملا جرخأو . ةلصتم
 بجاسحلا ناكو . اخابط نيرشع وحن نام نم اوبحصتساو . نيدلا ماوق

 ها هك اوفلاو رجشلا ريثك داو ىف محارف ةرشع ةاره نيب و اهتيب ةديلب « ٍجنَشوُب ىلإ ةيسف 10
 . توقاي

 ٠ مهناسلب 3 ةطرشلا سيئر 0

 8 مهتاسلب ملاعلا ديس فيلا



 هدازدتواَدَح لصي اف « هاّوسو ماعطلا زهجيف لزنم لك ىلإ اليل مدقتي

 ةداح ىلع دوفولا نم مهانزك ذ نمم دحاو لك لزني و . ارسيتم ماعطلا نوكي ىتح
 هرضحأ ملو.هزادنوادحلا عنصي ىذلا ماعطلا اورضح اعرو «هباحكأو هب راضمب

 قاقزلا مهزيخو «زيخلا نولعحي مهنأ ماعطلا كلذ بيتزرتو . ةدحاو ةرمم الإ انأ

 ةاشثلا نوكم ثيحب اراج اعطق ىوشملا مقلا نومطققي و« ١7 قيدارحلا هيش وهو

 ةعونصم اصارقآ نواعجيو .ةعطق لجر لك مامأ نولعجيو .اتس وأ عطق عبرأ
 «ةينوباصلا ءاولحلا اهطسويىف نولعجيو « اندالبب (كرشملا) زيحلا هبشت« نمسلاب

 . نمسلاو ركسلاو قيقدلا نم عوتنصم ءاواح: قعر اهم ضرق لك نولتنو
 . ةينيص فاحص ىفرضخألا لييجنلاو لصبلاو نذسلا خوبطملا مثلا نولعجي مث

 زوحلااو زوللاب خوبطم سورهم مل وهو « كسوم# هنومسل اثيشب نوامع م

  نمسلاب ةولقم ةقاقر فوج ىف عوضوم ريزابألاو لصبلاو قتسملاو

 زرألا نولعحي مث 4 اعبرأ وأ كلذ نم عطق سمح ناسنإ لك مامأ نوعضي

 نولعجي مث مث“ ا تايقل نولعجي مث مث © جاجدلا هيلعو نمسلاب خوبطملا

 ةهجلا لإ مدخيو « لك ألا لبق طامسلا ىلع بجاحلا فيو . ةيرهاقلا

 طح مهدنع ةمدخلاو . هتمدحل رضح نم عيمج مُدْخَيو « ناطاسلا اييف ىلا
 بهذلا حادقأب ىنؤيو . لك الل اوسلج كلذ اولعف اذإف . عوكرلا وحن سأرلا

 « ءاملاىف الوامم '* بٌآلُلا وهو « تابنلا ءامب ةءولمم جاجزلاو ةضفلاو
 .هقلا ساب :بجاملا لوقي مث . ماعطلا لبق هنوبرش و «ةبرشلا كلذ نومسدو
 اذإف < 2 عاملا زاوك اب اوتأ اولك أ اذإف . لك ألا ىفنوعرشي كلذ دنعف

 )١( برعم فيغرلا نتفلاب ةقدرحلا : سوماقلا ىف ٠

 سوماقلا ىف !؟ درولا ءام (؟) .

 .٠ سوماتلا ىف اك ديز هولعي بارش (9)
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 اهوذخأ اذإف ء امهركذ مدقت دقو . "!لقوقلاو '!١لوُبتاَناباونَأ هوبرش
 .نوفرصنيو الوأ مهتمدخ لثم نومدخي و نووقيف هللا مساب : بجاحلا لاق

 .هانرطس ام بسح ىلع بيتزتلا اذه نورحي مهو ءنآّم ةنيدم نم انرفاسو

 لوأ ىهو (يضوبأ) ةنيدم هانلخد دلب لقأ ناكو .دنملا دالب ىلإ انلصو نأ ىلإ

 سيلو .راجتأو رامنأ تاذ ةراعلا ةريثك ةنسح ةريغص « ةيدنه لا دالبلا كلت

 نوكت « مرجلا مظع مهدنع هنكل .قبنلا ادع ام عوش اندالب راجتأ نم كلانه

 سبأ ؛ ةريثك راجتأ مهو . ةوالحلا ديدش « صفعلا ةبح رادقمب هنم ةبحلا

 . اهاوسد الو اندالبب عوش اهتم

 اههك اوفو دنهلا دالب راجشأ ركذ

 رثكأو امارحأ مظعأ امنأ الإ ٠ جيرانلا راجشأ هبشت ةرجش ىهو ؟"!ةينعلا اهنف

 اهرمثو ٠ كعو هنحت مان نف ليقث هنأ ريغ ء لالظلا رثكأ اهلظو ء اقاروأ
 طقس ام اوذحأ هجن مامت لبق رضخأ ناك اذإف . ريبكلا صامّتإلا ردق ىلع
 كالدكو .٠ اندالس نوميللأو ملا ريض أ هوريصو حلملا هيلع اولعجو < هنم

 ماعطلا عم كلذ نولك أبو . لفلفلا ديقانعو رضخألا ليبجنزلا نوربصيي
 ةبنعلا تجضن اذإف . تاحولملا هذه رم اريس ةمقل لك رثإب نوذخأب

 اهعطقي مهضعبف ٠ حافتلاك اهولكأف اتابح ترفصا فيرخلا ناوأ ىف

 « ةضومح ريسن اهتوالح جزامي ةولح ىهو . اصم اهصمب مهضعب و « نيكسلاب

 ٠ هحرش قبس دقو ٠ سوماقلا ىف اي لفنرقلاك هقرو يعط تاين وه (1)
 . ىدنه تاي 200

 . ةغلا بتك ىف ةللكلا هذه دجن مو. ةيصرفلا ةحب رتلا نم دخْوي م (وجنملا ) ةرجيش ىه

 ءاه 01 2 ةيدنه ريش ةرمب هزاب رسكتو دمحأك جبنألاو : سوماقلا قر

 ٠ طقسن دق نوميللا نوث نإ : سوماقلا ىف لاقو ٠ نوميللا نم عون هنأ رهظي (4)
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 .اهريغو جئراتلا ىون عرزت اه « راجنألا اهم تيذتف اهنوعرزي ةريبك ةاون الو

 جرخي اهرمثو . زوحلا قاروأك اهقاروأ راجشأ ىهو «(ىَربلا)و (ىّشلا) اهنمو

 دا ردا« قرا رهف ضرألاب هم لضتا (ف ةرجتلا لسمأ قب
 عرقلا هبش هرمثو . ىكشلا وهف كلذ قوف ناك امو ٠ بيطأ همعطمو

 هوعطق فيرحللا نراوأ ىتّرفصا اذإف . رقبلا دولج هبشت هدولجو «راككلا
 تابح نم كلذ نيب اف ناتئاملاو هناملا ةبح لك لخاد ىف نوكيف . هوقشو

 ةاون ةبح لكلو . نوللا رفصأ ١1قافص ةبحو ةبح لك نيب « رايخلا هبشت
 معطك اهمعط نوكي تخبط وأ ةاونلا كلت تيوش اذإ و . ريبكلا لوفلا هبشت
 رمحألا بازتلا ىف ىونلا هذه نورحديو . كلانه دجوب سيل ذإ « لوفلا

 ابهنمو. دنملا دالبب ةهكاف ريخ ىربلاو ىكشلا اذهو . ىرخأ ةنس ىلإ قيتف

 وهو . اهنولو ندينلا تاج ردق ىف هتابحو . سون لارج رمت وهو ( ودتتلا)

 وهو .نوتيزلا ةرمث هبشو. !”ةيداع هراجشأو (نومحلا) اهنمو .ةوالحلا ديدش

 .ريثك | مهدنعوهوا "'واحلا جيراتلا اهنمو . نوتيزلاك ةدحاو ةاون هلو نوالادوسأ

 ولحلا نيب نوكي ثلاث فنص هنمو . دوجولا زي زعف ضماحلا جيرانلا امأو

 اهنمو .هلك أ ىنبجعي تنكو ءادجب يط وهو .مذلا ردق ىلع هرمثو «ضماحلاو

 «ةرفصو ةرم اهبف نأ الإ «زوملا قاروأكه قار وأو ةيداع هراجشأو « (اوهملا)

 ةبح هنم ةبح لك ىلعأ ىفو . ةوالحلا ديدش « ريغصلا صاجإلا لثم هرميو

 راكإلا نأ الإ « بنعلا ,عطك اهمعطو . 0 بنعلا ةبح رادقمب ةريغص

 اذإ بوبحلا هذه نأ بجعلا نمو . اعادص سأرلا ف ثدحي اهلكأ نم

 نع اضوع اهلك 1 تنكو . نيتلا مطك اه.عطم ناك سمشلا ف تسيي

 هريسفتو «(روكنألا) ةبملا هذه نومسا مهو دنهلا دالس دجوي ال ذإ «نيتلا

 ٠ ةدلطلاهشام هيدا, )١(

 - لاقتريلا (3) ٠ داع ىلإ ةبسن « انها ار دف



 ل 00

 عضاوم ىف الإ اهب نوكي الو .ادج زيزع دنهلا ضرأب بنعلاو . بنعلا مهناسلب

 رقلا اذه ىونو . ةنسلا ف بيتس ربو .رخآ دالببو « لهد ةرضحب

 اهنومس ةهكاف مههكاوف نمو . هب نوحبصتس و تيزلا هنم نوعنصي

 . 'لطسقلا هبشت ةوالحلا ةديدش ىهو ضرألا اهيلع نورفحي « (اريسك]
 هتيأرو « ةنسلا ىف نيترسم رب و . نامرلا اندالب هك اوف نم دتحلا دالببو

 نظأو . (رآلأ ) هنومسي مهو . رمت هل عطقني ال (11!له ا ةيبذ) رئازج داليب

 .نامرلا رانو «سهزلا ةيسرافلاب لج نإف «رانآّبا ةيمسق ىف لصألا وه كلذ

 دنهلا لهأ اهعرزب ىبلا بوبحلا ىذ

 اهب نوتاتقيو

 تناوأ ىف مهدنع رطملا لزن اذإف . ةنسلا ىف نيته نوعردز دنملا لهأو

 نمو . هتعارز نم اموي نيتس دعب هودصحو « ىفي رحل عرزلا اوعرز ظيقلا

 ورذكلا اذهو .نخدلا نم عون وهو «(ورْدُكلا) مهدنع ةيفي ركنا بوبحلاهذه

 نم ابح رغصأ وهو « (خاماشلا) اهنمو . (لاقلا) اهنمو .هدنع بوبحلارثك أ

 لهأو نيحاصلا ماعط وهو «ةعارز ريغ نم خاماشلا اذه تبن امب رو . لاقلا

 « ةعارز ريغ نم هنم تبن ام عمل نوجرخي . نيكاسملاو ءارقفلاو عرولا

 . عرزلا اب برضي ةعرقم هانعب نوكتو « هراسي ةريبك ةفق مدحأ كسميق

 اذه بحو . ةنسلا عيمج هب نوتاتقي اه هنم نوعمجيف « ةفقلا ىف طقسف

 ٠ (ةورفابأ) رصم ىف ىمسي اموه (1)
 . فيدلام رئازي (؟)



 اكل 0 0-7

 سيراهم ىف قدي مث . سمشلا ىف لعج عمج اذإو ء ادج ريغص خاماثلا

 اهتوخبطي ةديصع هنم نوعنصيو .ضيبأ هبل قيبو هرشق ريطيف . بشهلا
 دنملا دالبب اريثك اهلك 1 تنكو . هزبخ نم بيطأ ىهو . سيماوحلا بيلحب
 نم عونوهو «(جتلا) اهنمو .نآبلملا نم عون وهو شاملا اهنمو .ىبجعتو
 عم جنملا نوخبطيو . ةرضحلاا فاص هنولو ةليطتسم هبوبح نأ الإ «شأملا

 .موي لك ىف نورطشي هيلعو ؛(ىرتك ) هنوتستو# نمسا هولك ايو زرألا

 اهنمو .لوفلا نم عون ىهو ةايرللا انوو برغملا دالي ةري رحاك مهدنع وهو

 باودلا فلع نم ودو «رغصأ هب ويح نأ الإ « ورذكلا لثم وهو (توملا)

 فلع ايار ماع لو هلك أب باودلا نمستو . مهدنع

 هنومعطيو ءاملاب هنولسو هنوُشري 3 صنملا وأ (توملا) اذه نم باودلا

 قست نأ دعب شاملا قاروأ "!ليصقلا نع اضوع اهنومعطيو . باودلا
 . ةعبرأ وأ لاطرأ ةثالث رادقم موي لك ىف « مايأ ةرشع نمسلا ةيادلا

 ءانرك ذ ا « شاملا قاروأ اهنومعطي كلذ دعبو .مايألا كلت ىف بكرتالو

 . هوحن وأ ارهش

 نيتس دعب اهودصح اذإو . ةقيرخلا ىه اهانرك ذ ىلا بوبحلا هذهو

 صنملاو ريعشلاو حمقلا ىهو « ةيعيبرلا بوبحلا اوعردزا اهتعارز نم اموي

 ةعردزم ةيفيرحلا بوبحلا تناك ىبلا ضرألا ىف اهتعارز نوكتو . سدعلاو

 تال ةلوفوإ مهنإن زرألا امأو . ةيرتلا ةبيط ةيرك مهدالبو . اهف

 بصقو مسمسلا نوعردزي و . مهدنع بوبملا رثك أ نموهو .ةنسلاف تاره

 . اهركذ مدقت ىتلا ةيفيرخلا بوبحلا عمركسلا

 )١( فورعم بح شاملا : سوماقلا ىف ٠

 ٠ رضخأ عرزلا نم عطقام : ليصقلا (3)



 مل ]هاذ

 ءارعص ىف ىه وبأ ةنيدم نم انرفاس : لوقاف هليبسب اك ام ىلإ ( دعنلو )

 اوعطق امبرو . دونهلا '”رافك اهنكسد ةعينم لابج اهفارطأ ىف « موي ةريسم
 « نيملسملا ةمذ تحت ةيعر مهنف « رافك مهرثك أ دنحلا دالب لهأو . قيرطلا

 نوب راحم ةاصع مينمو « نيملسملا نم ماح مهملع نوكيو « ىرقلا نونكسي

 . قيرطلا نوعطقي و لابحلاب نوعنتمي

 ةوزغ لوأ . ىهو «قيرطلا اذبم انل ةوزغ كذ

 دنهلا دالس امتدهش

 اهب تقأو «راهنلا لأ اهنم سانلا جرحت «رّه وبأ ةنيدم نمرفسلا اندرأ الو

 ءاسراف نورشعونانثا نحنو انجرحن مث . ىباحصأ نم(؟!ةّبمل ىف راهنلا فصن ىلإ

 دحأ ًانلتقف © لاتقلا دشأ مهانلتاقف 4 ىتعو ةدحت ىوذ ىناحصأ ناكو . ناسرافو

 . ةجرزرشم ىارع مقار الكر هيمو انهتخؤرا عن ينريمراللا

 نأ « اهنم ةمالسلاب هللا نمو © ةيناث ةان نمر تاضأو# ةباّسن ىنتباصأو

 ©« رفاكلا سرفب ل هانضوع سرف انياعصأ دحأل حرج و ٠ أف ةرقال مهماشن

 ىلإ سوعرلا كلت انلصوأو . انباعصأ نم كرتلا هلكأف حورجملا هسرف انحيذو

 هيلإ ليللا فصن ىف انلوصو ناكو .٠ هروس ىلع اهانقلعف رهكب ىبأ نصح
 ىه © ةريغص ةئيدم © نهدوحا ةنبذم ىلا نيموي دمعي انلصوف هنم ائرفاسو

 ىلولا ملاصلا خيشلا ىنربخأ ىذلا « ىتواذدبلا نيدلا د رف حلاصلا خيسشلل

 خيش وهو . هلل دملاو هتيقلف «هاقلأس ىنأ ةيردنكسإلاب جرعألا نيدلا ناهرب

 . نائوأ ةدبع مهنأ كلذ داري (!)

 دقق هبحصي نم باصأف ارفس اودارأ اذإ هباحصأ لجرلا َةَممل : ناسللا ف لاق «؟
 .هأ هل عملاو ةّك دحاولاو . 11 كاع



 سلا اس

 ساوسولاب ىلتبم خيشلا اذ_هو « ةنيدملا هذهب هيلع منأو © دنملا كلم

 دحأب وثب هب وث قصل اذإو .٠ هنم وندي الو ادحأ غاصي الف « هتلاب ذايعلاو

 بجعف «نيدلا ناهرب خيشلا مالس هتغلبأو هتيقلو هتب واز تلخد . هبوث لسغ
 « اريك أ وهو « نيدلا زعم نيلضافلا هيدلو تيقلو . كلذ نود انأ : لاقو

 بطقلا هدجربق ترزو . نيدلا ملعو < هذعب ةخوشلا لوت هوبأ تامالو

 تدرأ اىلو . «''نواَّذَي ةنيدم ىلا ايوسنم « ىنواّدبلا نيدلا ديرف ملاصلا

 ىدلاو ةيؤر نم كل دب ال : نيدلا لع ىل لاق « ةنيدملا هذه نع فارصنالا
 « ةباؤذ اهل ةريبكة مامعو ضب بايث هيلعو «هل حطس ىلعأ ىف وهو « هتبأرف

 . تايئو كس ىلإ ثعب و ىلاعدو . بناج ىلإ هلئام ىهو

 رانلاب مهسفنأ نوقرحي نيذلا دنحلا لهأ رذ
 مهعمو « انكسع نم نوعربم سانلا تنأر خيشلا اذه نع تفرصنا املو
 تيحأو تام دونما نم ارفاك نأ ىنوريخأف ؟ريخلا ام مهتلأسف .انباعحصأ ضعب
 اهنأ اوريخأو ىباحصأ ءاج اقرتحا انو.هعم اهسفن قرت هّتأ_ماو  هقارحإل راثلا
 ةأرملا ىرأ دالبلا كلت ىف تنك كلذ دعب و . هعم تقرتحا تح تملا تقتاع

 لابطألاو . رفاكو ملسم نم اهنوعبتي سانلاو « ةبك ار ةئيزتم دونهلا رافك نم
 دالبب كلذ ناك اذإ و . دونملا ءارك مهو ةمهاربلا اهعمو « هيدي نيب قاوبألاو
 قفتا مث ٠ امنوقرحيف مل نذأيف « اهقارحإ ىف ناطلسلا اوئذأتسا « ناطلسلا

 نم ملسم اهرييمأو © رافكلا (بناكس رثك أ ةنيدم تنك ىنأ ةدم دعب

 « اموي قيرطلا اوعطقف . ةاصعلا رافكلا اهنم ةيرقم ىلعو . دنسلا ةيماس

 . رافكلاو نيداسملا نم ةيعر هعم تجرعاو مهلاتقل ملسملا ريمألا جرخو

 مهنم ةثالثل ناكو . ةعبس رافكلا ةيعر نم هيف تام ديدش لاتق مهني, عقوو

 اهجوز دعب ةأرملا قاحإو . نهسفنأ قارحإ ىلع نقفتاف . تاجوز ثالث
 ٠ ةطوطب نبا ٠ نون اهوشآو واولا مضو مجمملا لاذلاو ةدحوملا ءابلا حتضب 207 0



 اك 1 | كت

 اهجوز دعب اهسفن تقرحأ نم نكل . بجاو ريغ هيلإ بودنم ىمأ مهدنع

 تسل امن قرحت مل نمو « ءافولا ىلإ اوبسنو كاذب افرش اهتيب لهأ زرحأ
 هركت ال اهتكلو « !مئافو مدعل ةنهتمم ةسناب اهلهأ دنع تماقأو «بابثلا ندخ

 قارحإ ىلع نهانرك ذ ىتاللا ثالثلا ةوسنلا تدهاعت (لو .اهسفن قارحإ لع

 نهنأك « برشو لك أو برطو ءانغ ىف مايأ ةثالث كلذ لبق نقأ « نيسفنأ

 تيب عبارلا مويلا ةحيبص ىفو . ةهج لكنم ءاسنلا نهيلإ ىتأتو «ايندلا نعدوي

 ليجرأت ةزوج اهانمب فو «ةرطعتم ةنيزتمىهو هتبكرف سرفب نهنم ةدحاو لك

 اهيراقأو ءاهبنوُقحي ةمهارباو .اههجو اهيف رظنت ةآرم اهارسي ىفو « اهب بعلت

 :احل لوقي رافكلا نمناسنإلكو .رامتألاو قاوبألاو لابطألا اهب نيب و  اهعم

 . مهل كحضتو معن لوقت ىهو . ىحاص وأ ىنأ وأ ىأ وأ ىبأ مالسلا ىغلبأ

 وحن نهعم انرسف « قارتحالا ىف نهعنص ةيفيكى رأل ىناحصأ عم تبكرو

 . لالظلا فئاكتم « راجنألاو هايملاريثك لظم عضوم ىلإ انيهتناو «لايمأ ةثالث

 حج ربصبابقلا نيب و « ةراخا نم مص ةبق لكى « بابق عب رأ هراجشأ نيبو

 ا(للو . سمشلا اهللححت الف ءراجتألا تمحازتو «لالطظلا هيلع تفئاكت دق ءام

 نييلع ام ندرججو «هيف نسمفناو « ميرهصلا ىلإ نلزت بابقلا كلم ىلإ ناصو
 نشخ نطق بوثب نهنم ةدحاو لك تدّنأو « هب نقدصتف ىلحو بايث نم
 نارينلاو « اهيفتكو اهسأر ىلع هضعب و اهطسو ىلع هضعب طبرق « طي ريغ

 0 اهيلع بصو ع« ضفخنم عضومى حي رهصلا كلذ نم برقع تيزصا دف

 مرح مهيشيأب الجر رشع ةسمت وحن كلانهو ءاطاعتشا ىف دازف .1'2نالمملا

 لابطألا لهأو . راك بشخ م ةرشع وحن مهعمو « قيقرلا بطحلا نم

 اهكسمي ةفحلمب رانلا تبجحش دقو « ةأرملا ءىجم نورظتني فوقو قاوبألاو

 كلتىلإ تاصو (ل نهادحإ تبأرف .اهيلإ رظنلا اهشهدي الثل « مهيديأب لاجرلا

 0 ٠ صوماق « مسسلا بحو « ةريوكلا رم 27

 فشل
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 رانل ابأ : كحضن ىهو مل تلاقو « فنعب لاجرلا ىديأ نم اهتعزن ةفحلملا
 «رانلل ةمدخ اهسأر ىلع ابدي تعم م“ . ةقرحم ران اهنأ ملعأ انأ ؟ قتوفوخت

 ىمرو « قاوبألاو راقتألاو لابطألا تيرض كلذ دنعو . اهف اهسفنن تمرو

 .نمم بشملاا كلت نورخآلا لعجو . اهيلع بطحلا نم مهمدبأب ام لاجرلا

 كلذ تءأر (لو .جيجضلا رثكو « تاوصألا تعفتراو . كرحتت .الثل اهقوف

 اولسغف. « ءاملاب ىنوكرادت نيذلا ىباحصأ الوا « ىسرف نع طقسأ تدك

 مهنم ريثك قرب «قرغلا ىف اضيأ دنحلا لهأ لعفي كلذكو . تفرصتاو ىهجو

 ءالؤه دامرب رب هييفو « نوجحي هيلإ ىذلا وهو « ككلا رهن ىف مهسفنأ

 لوقي هسفن قرغيل مهدحأ ىنأ اذإ و « ةنهبا نم هنإ نولوقي مهو . نيقرحما

 ةلقل وأ ايندلا رومأ نم ءىش لجأل ىسفن قرغأ ىنأ اونظنال : هرنضح نمل

 مهناسلب لجوزع هللا مسا ىاسكو . ىاَسك ىلا برقتلا ىدصق امنإ . لام

 .روك ذملا رحبلا ىف هدامرب اومرو هوقرحأو هوجرخأ تام أذإف « هسفن قرغي مث

 انلصوف (نهدوجأ) ةنيدم نم انرفاس : لوقنف لوألا انمالك ىلإ (دعتلو)

 اهزرأو .زرألا ةريثك ةريبك ةنيدم « ىتسرسم ةنيده ىلإ اهنممايأ ةعبرأ ةريسم دعب

 بجاحلا ىنربخأ . ادج ريثك ىجي امو . ىللهد ةرضح ىلإ لمي اهنمو . بيط

 «ىبنأح ة ةئيدم ىلإ اهنم انرفاس مث م . هتبسنأو هرادقم ىجْنَسوبلا نيل يش

 هيناب نأ اوركذ ٠ مظع روس اهو ٠ ا اهرثك أو ندملا نسحأ نم ىهو

 . رابخأو تاياكح مهدنع ل ىمسد رافكلا نيطالس راك نم لجر

 ناذولُطق هوخأو ءدنهلا ةاضفىضاق ناهحلا ردص نيدلا لاك ة نيدملا هذه نمو

 رواجو هللا ىلإ عطقنا ىذلا نيدلا سمشو نيدلا ماظن امهاوخأو ءناطلسلا ملعم

 ىهو .دابأ دوعسم ىلإ نيموي دعب اتلصوف ىبنأح نم انرفاس مث , تام ىتح ةكمب

 (دابأ دوعسم)و ىبأ حو . مايأ ةثالث اهب انقأو « لهد ةرضح نم لايمأ ةرش :رشع ىلع



 ا

 ىتايسو « بئذلا انعم كركو . كك لا كلملا نبا جنس وه عملا كللل امه
 . جوثق ةنيدم ةيحانب اهنع ابئاغ هترضح اندصق ىذلا دنملا ناطلس ناكو .هرك ذ
 ةمودخلا ىعدتو هتدلاو ةرضحلاب تناكو.مايأ ةرشع للهد ةرضح نيبو اهنيبو

 ىمسملا «ناهج هجاوخ هريزو اضيأ اهب ناكو . ايندلا مس | ناهجو . ناهج

 نيعو . انوقلتيل هياحصأ انيلإ ري زولا ثعبف . لصألا ىتورلا « سايإ نب دمحأب

 خيشلاىناقلل مهنيع نيذلا نم ناكف  هفتص نم ناك نم انم دحاو لك ءاقلل

 نيدللاءالع هيقفلاو «ءابرغلا بجاح وهو «ىنا ردتزاملا فيرشلاو ىئاطسبلا

 «ةاوّدلا عم باتكلا ثعب و .انربخب ناطلسلا ىلإ بتكو ٠ . ريقي فورعملا ناكملا

 كلت ىف باوملاا هاتأو « ناطلسلا ىلإ لصوف . هانرك ذ ام ىلع ةلاجرلا ديرب ىهو

 . دابأ دوعسمب اهانقأ ىتلا ةثالثلا مايألا

 .ءاسمألا ضعب و مياشملاو ءاهقفلاو ةاضقلا انتاقل ىلإ جرح مايألا كلت دعب و

 «ريمألا : اهريغو رصم رايد لهأ لوقي ثيف- . اكولم ءارعألا نودسي مهو

 رييكو هو .ىناجتزلا نيدلا ريهظ خبشلا انئاقل ىلإ جرخنو . كلملا : مه نولوقي
 ةيرق نم هبرقمب_ (نلزرتف دابأ دوعسم نم انلحر مث . ناطاسلا دنع ةلزنملا

 ءامدن دحأ ىرهوألا رهظم نيدلا رصان فيرشلا ديسأل ىهو . لاب ىمست

 ةرضح ىلإ انلصو مويلا كلذ دغ ىو.ةماتلا ةوّظسحلا هدنع هل نمو «ناطلسلا
 نيب ةعماخلا « ةمخضلا نأشلا ةميظعلا ةنيدملا ىهو . دنملا دالب ةدعاق يلهد

 ىهو . ريظن (يندلا دالب ىف هل ملعي ال ىذلا روسلا اهيلعو . ةناصحلاو نسحلا
 . قرشملاب اهاك مالسإلا ندم لب « دنهلا ندم مفعأ



 هس ؟عاذس

 اهفصو مذ

 ندم عبرأ .نرآلا ىهو . ةراعلا ةريثك « ةحاسلا ةريبك لهد ةنيدمو ...

 ءانب نم ةميدقلا ىهو « للهد مسالا اذهب ةامسملا اهادحإ . تالصتتم تارواجتم

 ىريس ىمسق ةيناثلاو . ةئامسم:و نينو عبرأ ةنس اهحاتسفا ناكو . رافكلا

 ديفح نيدلا ٌتايغ ناطلسلا اهاطعأ ىتلا ىهو « ةفالحلا راد اضيأ ىمستو

 نيدلا ءالع ناطلسلا نكس ناك اهب و . هيلع مقال ىبابعلا رصنتسملا ةقيلملا
 اهيناب مساب « دابأ لقت ىمسم ةثلاثلاو . (مهئكذنسو « نيدلا بطق هنباو
 امل هئانب ببس ناكو . هيلع انمدق ىذلا دنهلا ناطلس دلاو قّلْغَت ناطلنلا

 ناك « ملاع دنوخ ا : هل لاقف نيدلا بطق ناطلسلا ىدب نيب اموي فقو هنأ

 .اهنباق اناطلس تنكاذإ : مكبتم ناطلسلا هل لاقف . ةنسم انه ىنيت نأ ىنبنب

 ناهج) ىحست ةعبارلاو .همساب اهاممو اهانبف اناطلس ناكنأ هللا ردق نم ناكف

 انمدق ىذلا «نآلا دنهلا كلم هاش دمح ناطلسلا ىنكسن ةصتخم ىهو «( هانم

 روس تحت عبرألا ندملا هذه مضي نأ دارأ ناكو . اهاني ىذلا وهو . هيلع

 هلانب ىف مزلي ام مظعل « هيقاب ءانب كرتو اضعب هنم ىنبف « دمتاو

 اهماوبأو ىلهد روس رك ذ

 ةرشع ىدحإ هطئاح ضرعو . ريظ: هل سيل لهد ةنيدمب طيحما روسلاو

 ماعطلل نزاخم اهبيفو « باوبألا ظافحو (١”رامسلا اهنكسدأ توب ةيفو . اعارذ

 ةةلئاط ةدم اهب عرزلا قبو . 2'* تاداعرلاو قيناجلل نزاخمو ددنغلل نزاخمو

 )١( ةيحالطما ةيمست < روسلا ظفح ىلع نوربس نيذلا -

 ٠ راثلا ىر تالآ اهب دصقي (')



 نزاخا كلع ضعب و جم ذدألا تدهاش دقلو . ةفآ هقرطت الو ريغتم ال

 لكو. اهنم جري (0١ورْثكلا اضيأ تيأرو.برط همعط نكلو «دوسا دفهنولو

 روسلا لخاد ىف ىثميو . ةنس نيعسن ذنم نيلب ناطلسلا نازتخا نم كلذ

 ةهج ىلإ ةحتفم ناقيط هيفو . اهرحنآ ىلإ ةنمدملا لوأ نم لاجرلاو ناسرفلا

 . رجآلاب هالعأو ةراجماب ىنبم روسلا اذه لفسأو . ءوضلا اهنم لخدي ةئيدملا

 . اياب نورشعو ةينامث ةنيدملا هذحلو . ةيراقتم ةريثك هجارأو

 لهد عماج ركذ

 ةراجا نم كلذ لك هشرفو هفقسو هناطيح « ةحاسلا ريبك لهد عماجو

 0 ا ةتوحتملا ضيبلا

 ةعب رأ هلو . رجا نم اضيأأ هربنمو . ةراجح نم ةبق ةرشع ثالث هيفو . الصأ

 نداعملا ىأ نم ىردنال ىذلا لئاطلا دومعلا عماخلا طسو ىفو . نوحصلا نم

 ةعبس كلذ ىنعمو ( شوج تْفَع ) ىمسي هنأ مهئاكح ضعب ىل كذ . وه

 كلذلو .ةيابسلا رادقم دومعلا اذه نم لج دقو . اهنم فلؤم هنأو « نداعم

 هب انردأو . اعارذ نوثالع هلوطو . ديدحلا هيفرثؤي الو.مظع قيرب هنمولجلا

 نم قرشلا بابلا دنعو . عرذأ ىنامث اهنم هترئادب طاحأ ىذلا ناكف ةمامع

 اقصلأ دق ضرألاب ناحورطم « ساحنلا نم ادج ناريبك نانص دجسملا باوبأ

 عضوم تاكو . هنم جراخ وأ دجسملا لخاد لك امعؤطي و . ةرامخلا

 . ادجسم لعج تحتنا اساف . مانصألا تيب وهو « ةناَمْش دجسملا اذه

 . مالسإلا دالب ىف احل ريظن ال ىتلا ةعموصلا دجسملا نم ىلامشلا نحصلا ىفو

 ةراجحو . ضيب اهنإف دجسملا رئاس ةراج افالخ « رم لا ةراخلاب ةيئبم ىهو

 )١( ص ىف هفي رعت قيس 7 ١



 د نان سب

 ضيبألا ماضرلا :نم 17١ اهلْشو- .' جافترالا ةيمام ىهو ..ةشوقتب ٍةعمْولا
 دعصت ثيحب اهرمب ةعسو . ضيلاخللا بهذلا نم 2 اهخيفافتو : عضانلا
 ىلإ ةراج اب دعصي تبنب نيح ليفلا ىأر هنأ هب قثأ نم قثدح . ةليفلا هيف
 ثايغ ناطلسلا نبا نيدلا رصان نب نيدلا زعم ناطلسلا ءاني نمىهو . اهالعأ

 ةعموص ىبرغلا نحصلاب ىنبي نأ نيدلا بطق ناطلسلا دارأو . نيلب نيدلا

 دهم ناطلسلا دارأو . اهمامت نود'"'7مرتْحلاو اهنم ثلثلا رادقم ىنبف .اهنم مظعأ
 اهتماخض ىف ايندلا بئاجع نم ةعموصلا هذهو . امواَشت كلذ كرت مث « اهمامتإ

 ىنبملا ثلثلا اذهو .. ةنراقتم ةليفلا نم ةثالث هدعصت ثيحي « اهرمث ةعسو

 اهتدعصو . ىلامثلا نحصلاب اهنأ انرك ذ ىتلا ةعموصلا عيمج عافترال واسم اهتم

 اهومسو اهعافترا ىلع راوسألا تنياعو « ةنيدملا رود مظعم تيأرف رم

 اهرظانل رهظي و . راغصلا نايبصلا مهنأك اهلقسأ ىف سانلا ىل رهظو . ةطحنم
 ناطلسلا ناكو . اهتعسو اهمّرح ملقعل «كلذب سيل اهعافترا برأ اهلفسأ نم

 « ةفالحلاا راد ةامسملا (ىريس) اعماج ادجسم اضيأ ىنيب نأ دارأ نيدلا بطق

 رمحاو دؤسلاو ضيا ةراجلاب هؤانب و . بارحلاو ىبقلا طئاخلا ريغ هنم مت مف

 ثمععبو همامتإ دمحم ناطلسلا دارأو.دالبلا ف لثم هل نكي م لكولو .رضح او

 نوثالثو ةسم هماتإ ف قفني هنأ اومعزف « هيف ةقفنلا اوردقيل ءانبلا ءافرع
 « اراككتساهكرتي مل هنأ هصاوخ ضعب ىنربخأو « هل اراككتسا كلذ كرتف « )اكل

 . همام لبق لتق دق نيدلا بطق ناطلسلا ناك (ىل « هب مءاشن هنكل

 ' 5 ابمأر دارملا )0غ(

 ٠ انسجام ىف عمجبا اذه رت لو . ةرادتسالا ىف حافتتلا هبشي ام ىأ ةحافت عمج 0

 ءاثام 7

 + ص ىف هبط مالكلا مدقت (4)



 اهدا نيململا نيضوللا 9

 . شلل نيدلا سمش ناطلسلا ىلإ بوسنملا ميظعلا ضوملا لهد جراخجو

 ءام نم عمتجي هؤامو . اهالصم نم برقلاب وهو ةنيدملا لهأ برمشن هنمو

 هنم ةيبرغلا ةهمللاو « هلوط نم فصنلا ىلع هضرعو نيليم وحن هلوطو . رطملا
 نم ىلعأ اهضعب « نيكاكدلا لثمأ ةعونصم « ةراج اب ةينبم لصملا ةيحان نم

 ناكد لك باجيو « ءاملاا ىلإ اهيلع لزني جرد ناكد لك تحنو . ضعب

 ةميظع ةبق ضوحلا طسو ىفو . نيجرفتملاو نيوزتتلل سلاجم اهبف ةراج ةبق

 نكي مل ضوحلا ىف ءاملا رثك اذإف « نيتقبط ةلوعجم « ةشوقنملا ةرامملا نم

 اهلخاد ىفو . سانلا اهيلإ لخد ءاملا لق اذإف « براوقلا ىف الإ اهيلإ ليبس
 نولكوتملا هللا ىلإ نوعطقنملا ءارقفلا اهب مق تاقوألا رثكأ ىو . دحسم

 رايخلاو كسلا بصق اهيق عرز ضوملا اذه بئاوج ىف ءاملا فج اذإو . هيلع
 ايفو . مرحلا ريغص ةوالحلا ديدش وهو « رفصألاو رضخألا خيطبلاو ءاثقلاو

 ناطلسلا ضوح نم ريكأ وهو « '١'صاخللا ضوح ةفالحلا رادو لهد نبب

 . برطلا لهأ هلوح نكسو . ةبق نيعيرأ وحن هيئاوج ىلعو « نيدلا سم

 دجسمو قاوسألا مظعأ نم كلانه قوس ملو . دابآ برط ىمسن مهعضومو

 كلانه تانك اسلا تاينغملا ءاسنلا نأ تريخأو . ةريثك هاوس دجاسمو عماج

 .ةمئأألا نهم مؤيو . تاعمتجم دجاسملا كلتب ناضمر رهش ىف جحيوارتلا نيلصي

 برطلا ل هأ لاجرلا تدهاش دقلو . نونغملا لاجرلا كلذكو « ريثكن هددعو

 تحت ىلصم مهنم دحاو لكلو « انهم نب اَدَع نيدلا فيس ريمألا سرع ىف

 . ىلصو أضوتف ماق ناذألا عمس اذإف « هتبكر

 )١( ىكلملا ضوللا ( صاخلا ضوحب ) دومقملا نأ ةيسنرفلا ةحرتلا ف ٠



 ثق ا 0

 اهتارام ضعب ركذ
 ةكربلا هاظ وهو « كلا ايت نيدلا بطق حلاصلا خيشلا دبق اهنف

 نيذلا هأتأ اذإ ناك هنأ « ىمكلاب خيشلا اذه ةيمست ببسو . ىظعتلا ريثك
 نودحي الو تائبلا مل نيذلاوأ « ةلقلا وأ رقفلا نم نيكاش نويدلا مهيلع
 نموأ بهذلا نم ةكفك مهنم هاتأ نم ىطعي « نهجاوزأ ىلإ هب نهنوزهجي اق
 هيقفلاربق اهنمو . هللا همحر ىمكلاب كلذ لجأ نم فرع ىتح « ةضفلا

 ىلإ ةبسف « ىنامكلا نيدلا ءالع هيقفلا ربق اهنمو .ىتاَكلا نيدلا رون لضافلا
 نيملاص لاجر روبق عضوملا كلذب و . رونلا عطاس ةكربلا رهاظ وهو . نامْزك
 . مهب ىلاعت هللا عقن « ريثك

 اهئاحلصو اهئالع ضعب ركذ

 ساتلاو . نيملاصلا راك نم وهو « تكلا دومم ملاعلا اصلا خبشلا مهنف
 دراولا معطي وهو . ارهاظ هل لام ال هنأل « ١نوكلا نم قفني هنأ نومعزب

 ةريثك تاماك هل ترهظو . باوثألاو ,هاردلاو بهذلا ىطعي و « رداصلاو
 طلاصلا خيشلا مهنمو . هتكرب ىل تلصحو ةريثك ت ارم هتيأر . اهي رهتشاو
 نم ناك . ملعأ هللاو ءريصم لين ىلإ بوسنم هنأك « لينلا نيدلا ءالع ملاعلا

 لك ىف سانلا ظعي وهو . ىتواذبلا نيدلا ماظن حلاصلا ملاعلا خيشلا باحصأ

 (؟!نودجاوتي و « مهسوءر نوقلحي و « هيدب نيب مهنم ريثك بوتيف (ةعمج موي

 . مهضعب ىلع ىثغيو

 ١ بدقحال ثيح نم زري قا نأ كاذب ثوديري :
 . ىلاعت هللا ةبحم دارملاو ٠ دجولا نورهظي (')



 ةياكح
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 سانلا اعأي) : هيدي نيب ئراقلا أرقف < ظعب ؛ وهو مايألا ضعب ىف هتدهاش

 مع ةعضرم لك ٌلهْذَت اهنورت موي مظع ئث ةماسلا ةلزز نإ كبر اوقتا

 «ىراكسي مهامو ىراكس سانلا ىرتو « اهل لح ِتاذ لك عضتو تعضزا

 نم ءارقفلا دحأ حاصف «نيدلا ءالع هيقفلا اهروك مث « (ديدش هللإ اذه و

 عقوو « ةيناث ريقفلا حاصف ةيآلا خيشلا داعأف « ةميظع ةحيص دجسملا ةيحان

 دياعلا للاصلا خيششلا مهنمو . هتزانج رضحو هيلع لص نميف تنكو . ائيم
 ايندلا نع درجتو . ليللا موقيو رهدلا موصي ناكو « ىنارهكلا نيدلا ردص

 بجتتحا امبرو . ةلودلا لهأو ناطلسلا هروزيو . ةءابع هسابلو . اهذبنو اعيم

 ىبأف «نيدراولاو ءارقفلا اهنم معطي ىرق هعطقي نأ هنم ناطلسلا بغرف . مهنع

 هنأ اوركذو ٠ اهلبقي ملف رانيد فالآ ةرشعب هيلإ ىتأو اموي هرازو . كلذ

 رَطْصَأ ىحرطفأ ال : لاقف « كلذ ىف هل لبق هنأو أو « ثالث دعب الإ رطقي ال

 هرسهد ديرف  عشامللا عرولا دياعلا ملعلا اصلا مامإلا مهتمو . ةتيملاىل لحتف

 هنكسن ناك راغ ىلإ ةبسن « ىراغلا هللا دبع نيدلا لاك « هرصع ديحوو
 راغلا اذهب هترز . ىتواَدبلا نيدلا ماظن خيشلا ةيواز نم ةب رقمي « لهد جراخ

 . تأرم ثالث

 هل ةماكك

 هعارتنا ىلإ تبهذف «كرتلا نم لجر ديب هتيفلأو . ىنم قاف مالغ ىل ناك
 ناكو . هذخأت الف كل حلصي ال مالغلا اذه نإ : خيشلا ىل لاقف « هدب نم

 أماف 5 هل هتكرتو هنم اهتذخأ راند ةئامع هتم اصف ( ةحلاصملا ىف اغار ىرتلا



 بم *؟ د

 دالوأل هميلست, سماق « ناطلسلا ىلإ هبىأو هديس َلَتَق رهشأ ةتس دعب ناك
 هتمزالو هيلإ تعطقنا ةماركلا هذه خبشلا اذهل تدهاش لو . هواتقف هديس

 تقأو نيك اسملاو ءارقفلل ىدنع ناك ام عيمج تبهوو « ايندلا تكرتو

 رثك أ موقيو « اموي نيرشعو مايأ ةرشع(١١لصاوي هارأ تنكف « ةدم هدنع

 . ةيناث ايندلا ىف ٌتْيَشْنو « ناطلسلا ىنع""”ثعب ىّتح هعم لزأ ملو « ليللا
 ةيفيكو « ىلاعت هللا ءاش نإ « دعب ايف كلذ ركذاسو . ريحلاب مي ىلاعت هقلاو

 . ايندلا ىلإ ىوجر

 كولملا نم اهلوادت نمو لهد حتف ىذ

 دم نيدلا لاك دنسلاو دنحلاب ةاضقلا ىضاق ةمالعلا مامإلا هيقفلا نثدح

 نم تحتتفا لهد ةنيدم نأ : ناهحلا ردصب بقلملا « ىوتزغلا ناهربلا نبا

 ابوتكم كلذ انأ تأرق دقو . ةئاوسمجو نينامتو عيرأ ةنس رافكلا ىديأ

 ريمألا دب لع تحتقا اهنأ اضيأ ىتربخأو . أهم مظعألا عياملا بارحم ىلع

 مانس نب دع نيدلا بابش مظعملا ناطلسلا كيلامم دحأ وهو «كَيأ يدل بطق

 ىزاغلا ناطلسلا نب أ مهأربإ كلم ىلع بلغتملا «ناسارحتو .ُ نزع كلم ىروفلا

 نيدلا باهش ناطلسلا ناكو . دنهلا حت أدتبا ىذلا ناكتكبس نب دوم

 « روهآل ةنيدم هيلع هللا حتفف مع رعب نيذلا يطق دمألا تعب

 هنأ هؤاسلج هبلإ قلأو © ."نراطاسلا ىلإ هب ىعسو . هنأش مظعو ابنكسو

 ريخلا اذه غلبو . فلاخو ىصع دق هنأو « دنملا كلمب دارفنالا ديري

 معالو « ناطلسلا ىلع لخدو « اليل ةنزغ ىلع مدقو هسفنب ردابف نيدلا بطق
 كبأ دعقأو هريرس ىلع ناطلسلا دعق دغلاب ناك املف .هيلإ هب اوشو نيذلا دنع

 . هيلع جرد فلؤلل ريرعت وهو - ىلط ىف لسرأ ديري (1) ٠ موصلا عباتي 11
 . ةريثك عضاوم ىف هانحلصأ دقو



 ا لا 7

 هب اوعس نيذلا ضصاوحللاو ءامدنلا ءاجو . رهظي ال ثدح رب رسلا تحن

 ىصع هنأ هل اوركذف « كّبْنَأ نأش نع ناطلسلا ملأس سواحل مهب رقتسا املف
 ناطلسلا برضف « هسفنل كلملا ىعّدا هنأ دنع مح دق : اولاقو . فلاخو

 « مهيلع جرخو « كيبل :لاق « كيبأ اي :لاقو « هيديب قفصو هلجرب هريرس
 دف : ناطلسلا مل لاقف . ضرألا ليبقت ىلإ اوعزفو « مهيديأ ىف طقس
 نأ هسأو . كببأ ىف مالكلا ىلإ ةدوعلاو كايإو « ةلزلا هذه 5 ترفغ

 اهب رقتساو . اهاوسو ىلهد ةنيدم حتفو اهيلإ داعف « دنحلا دالب ىلإ دوعي

 . ىفوت نأ ىلإ اهب نيدلا بطق ماقأو « دهعلا اذه ىلإ مالسإلا

 شلل نيدلا سمش ناطلسلا ىذ

 اكولمم هكلمت لبق ناكو . هب القتسم لهد ةنيدمب كلملا ىلو نم لوأوهو

 نيدلا بطق تام املف . هنع ابئان هكسع بحاصو كَسَأ نيدلا بطق ريم الا
 ذإ ةاضقلا ىضاق مهمَدُقَب ءاهقفلا هاتاف « ةعيبلاب سانلا ذخأو كلملاب دبتسا

 ىضاقلا دعقو « هيدب نيب اودعقو هيلع اولخدف . ىناساكلا نيدلا هيجو كاذ

 حفرف « هيف هوماكي نأ اودارأ ام مهنع ناطلسلا مهفو « ةداملا ىلع هيناج ىلإ

 هأرقف «هقتع نمضتي ادقع مل جرخأو « هيلع دعاق وه ىذلا طاسيلا فرط

 . ةنس نب رشع هتدم تناكو كلملاب لقتساو . اعيمج هوعبابو ءاهقفلاو ىضاقلا

 فاصنإ و ملاظملا در ىف دنشا هنأ هرثآم نمو . الضاف (حلاص الداع ناكو

 اعيمج دنهلا لهأو « اغوبصم اب وث مولظم لك سبلي نأ صأو « نيمولظملا

 بوث هيلع ادخأ ىأرق بكر وأ سانلل دعق ىتم.ناكف . ضايبلا نوسبلي

 : لاقف . كلذ ىف ايعأ هنإ مث . هماظ نمم هفصنأو « هتيضق ىف رظن غوبصم

 ىلع لعفب . مهفاصنإ ليجعت دي رأو ليللاب ملاظملا مهيلع ىرجن سانلا ضعي نإ
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 . كلانه نيجرب لع نيعوضوم « ماخرلا نم نيروصم نيدسأ هرصق باب
 اليا ىتأي مولظملا ناكف . رييك سرح امهيف د دحلا نم ناتلسلس امهيقتع ىفو

 قوت املو . هفصنيو نيحل هرمأ ىفرظني و ناطلسلا هعمسيف «سرحلا كرحرف

 ىلاولا نيدلا نكر مهو « ةثالث روكذلا دالوألا نم فخ نيدلا سهش ناطلسلا

 نيدلا زعم ةقيقش ىه « يضر ىمسن اتي و « نيدلا رصانو نيدلا زو «هدعب
 . هانزك ذ اك نيدلا نكر هدعب ىلوتف « مهنم

 ناطلسلا نبا نيدلا نكر ناطلسلا كد

 نيدلا سمش

 هيخأ ىلع ىدعتلاب هسمأ حتتفا « هيبأ توم دعب نيدلا نكر ميوب الو

 املف . اهنتق دارأف هيلع كلذ توكنأف « هتقيقش ةيضر تناكو . هلتقفنيدلا زعم

 ىلع ةيضر تدعصف « ةالصلا ىلإ نيدلا نكر جرح « عمجا مايأ ضعب ىف ناك
 ثتدبلو (ةناخ ةلودإ) ىمسي وهو «ظعألا عماجل رواحملا مدقلا رصقلا حطس

 : مل تلاقو« حطسلا ىلعأ نم مهتماكو سانلل تضرعتو . نيمولظحلا بايث اهيلع
 « ريما هلعفو « اهيبأ مايأب مهترك ذو « هعم ىلتق ديري وهو هاخأ لتق ىحأ نإ

 « دجسملا ىف وهو نيدلا نكر ناطلسلا ىلإ كلذ دنع اوراثف « مهلإ هناسحإو

 اصاصق هولتقف . لتقي لئاقلا : مل تلاقف . اهلإ هب اوتأو هيلع اوضبقف
 . ةيضر ةيلوت ىلع سانلا قفتاف « اريغص نيدلا رصان امهوخأ ناكو . هيخأب



 ةيضر ةناطلسلا 5 ذ

 . اهولوف كلملا ةيضر هتخأ ةيلوت لع رك اسعلا تعمتجا نيدلا نكر لتق املو

 2 (؟0نابرقلاو ١١ شكرتلاو سوقلاب بكرت تناكو . نينس عبرأ كلملاب تاقتساو

 . ةشبحلا نم اهل دبعب تما اهنإ مث . اههجو رتست الو . لاجرلا بكري ا
 هد نم تجوزو تعلف: « اهحجوزت و اهعلخ لع سانلا قفتاف

 . نيدلا رصان اهوخأ كلملا ىلوو

 ناطلسلا نبا نيدلا رصان ناطلسلا كى ذ

 نيدلا سمش
 . ةدم كلملاب لقتساو رغصألا اهوخأ نيدلارصان ىلو ةيضر تعلخ الو

 لهأ نه امهعبت نمو امهكيلامم ىف اك رو ء« هيلع افلاخ اهجوزو ةيضر نإ مث

 ثايغ هنع بئانلا هكولمم هعمو نيدلا رصان جرو . هلاتقث اأيهَتو « داسفلا

 تبرقو « ةيضر كسسع مزهنأو ءاقللا عقوف « هدعب كلملا ىلوتم « نيلب نيدلا
 ثرحي هتأر انارح تدصقف « ءايعإلا اهدهجأو عوجلاا اهكردأف < اهسفنب

 أهيلع بلغو « اهلك أف زبخ ةرسك اهاطعأذ « هلك انام هنم تيلطف « ضرألا

 « ةمئان ىهو ثارحلا اهيلإ رظن تمان املف . لاجرلا ّىِز ىف تناكو « مونلا

 درطو « اهباسو اهلتقف « ةأ سما اهنأ ملعف © نا اهبايث تحت ىأرف

 )١( رهظي ايف ديدنه ةلك ٠ مابسلا ةناكاهاتعمو ٠

 - هاظ هيلع ىنمملاو ٠ صاخلا كلملا سيلج (نابْرَقلا) ىناعم نم (؟)
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 « اهعيبل قوسلا ىلإ بهذف اهبايث ضعب ذخأو « (١١هناّدَق ىف اهنفدو اهسرف
 « اهلتقب رقأف هبرضف « كاحلا وهو ةنُحشلا هب.اوتأو هنأش قوسلا لهأ ركتاف

 املع فيو كلانه تنقدو « اهونفكو اهولسغو اهوجرختساف اهنقدم ىلع مُّلدو

 رهنب فورعملا ريبكلا رهنلا ئطاش ىلع وهو . هب كريتب و رازي نآلا اهربقو.. ةبق
 كلملاب نيدلا رصان لقتساو .ةنيدملا نم دحاو خسرف ةفاسم ىلع «"!نوحملا

 نم است خسني اهلاص اكلم ناكو . ةنس نيرشع سعألا هل ماقتساو « اهدعب

 ىلع نيدلا لاك ىضاقلا ىنفقو دقو . اهني تاتقيف اهعيبيو زيزعلا بالا
 كلمو هلتق نبّلب نيدلا ثايغ هبئان نإ مث . ةباكلا كم نقتم هطخب فدصم
 1 د د رط رخ اذه تلون هدم

 نيلب نيدلا ثايغ ناطلسلا ىذ

 نيرششع هدعب كلملاب لقتسا نيدلا رصان ناطلسلا هالوم نيلب لتق املو

 «نيطالسلا رايخ نم ناكو .ىرحتأ ةنسنيرمثع هل ابان اهلبق ناك دقو . ةنس

 اهلخد نفف :نمألا راد اهامسو اراد ىب هنأ همراكم نمو . الض'ف املح .الداع

 لتق دقو اهلخد نمو «نمأ افئاخ اهلخد نمو « هنيد ىذق نويدلا لهأ نم

 اضيأ ىضرأ تاياتحللا ىوذ نم اهلخد نمو « لوتقملا ءايلوأ هنع ىضرأ ادحأ

 1 . هريق ترز دقو . تام امل نفدرادلا كلب و . هبلطي نم

 ثرحلل نرقي ناروثلا وأ روثلا تادفلا نأل « طاغوهو ٠ اهعرزي ىلا ضوألا ديري ()

 ٠ نيروثلا ةلآوهوأ « امهنيب
 ممر

 . اتعرم (0



 ملل ”وه

 قلل ةياكح

 . اهمد اريقح اريصق ناكو ءاذه نيب اهب ىأر ىراخي_ءارقفلا دحأ تأ ركذي

 «2"'دئوخ اي كيبل : هللاقق .راقتحالا نع برعت ةظفلىهو «ككرتاي : هل لاق

 «قوسلاب عابس نامر ىلإ راشأو «نامرلا اذه نم ىل رتشا هل لاقف  همالكه مف

 .نامرلا كلذ نم هل ىرتشاو ءاهاوس هدنع نكي ملتاسْيَلُف جرخنأو « معن لاقف

 :لاقو « هسفت دب نبلب لبقف .دنحلا كلم كل انبهو : هل لاقريقفلا اهذخأ املف

 نيدلاس مش ناطلسلا ثعب نأ قفتاو . هريمص ىف كلذ رقتساو «تيضرو تلبق

 كولمم ةئام ىرتشاف . ذمرتو ىراخجبو تقر مسي كيلا ا هل ىرتشي ارحات شن

 الإ مهعيمج هبعأ ناطلسلا ىلع كيلاملاب لخد اماف . نيلب مهتلح نم ناك

 وحال :نيلب هل لاقف . اذه لبقأال :لاقف . هتمامد نم هانركذ (ل « نبلب

 . ىمفتل مهتيرتشا : لاقو هنم كحضف ؟ كيلاملا ءالؤه تيرتشا نمل « لاَ

 .كيلاملا ةلم, ىف هلغجو .هليقو معن لاقف .لجو زع هلل انأ ىنرتشا : هل لاقف

 نولوقي موجنلا ملعب ةفرعملا لهأ ناكو . نيئاقسلا ف لعجو هنأش رقُحاف

 ىلوتسد و كنبا.دي نم كلملا ذخأي ككيلامم دحأ نإ :نيدلا سم ناطلسلل

 هحالصل «ملاوقأ ىلإ تفنلي ال وهو كلذ هل نوقلي نولازي الو . هيلع

 كلذ هل ترك ذف « هدالوأ مأ ىربكلا نوتاخل كلذ اوركذ نأ ىلإ « هلدعو

 كلم ذخأي ىذلاك ولما نوفرعتأ : لاقق «نيمجنملا نعشمحيو . هسفن ىفرّثأو

 ناطلسلا سعأف . اهم هفرعن ةمالع اندنع 0 هل اولاقف ؟ هوّهأر اذإ با

 نومجنملاو « ةقبط ةقبط هيدب نيب اوضرعف ؛ كلذل سلجو هكيلامم ضرع

 نوءاقسلا لاقف . لاوزلا تقو ناحو . دعب هرن ل :نولوقيو مهيلإ نورظني

 . هقيدصت نكي ال ام ريثك ةياكملا هذه ىف (1)
 ٠ ىديس اي (؟)
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 ىلإ اندحأ ثعبنو « مهاردلا نم ائيش عمجنلف انعج دق نإ : ضعبل مهضعب

 مهيف نكي مل ذإ «نبلب اهب اوثعب و ,هاردلا اوعمفب «هلكأن ام انل ىرتشيل قوسلا

 . أطبأو ىرخأ قوس ىلإ هجوتف . هودارأ ام قوسلاب دي ملف . هنم رقحأ

 هنوعامو ةقز اوذخأف « دعب تأي ملوهو « ضرعلا ىف نيئاقسلا ةبون تءاجو

 زاج همساب ىدون اماف . نيلب هنأ ىلع هوضرعو © ىبص لهاك ىلع هولعجو

 .اهوبلطت ىلا ةروصلا نومجنملاري ملو « ضرعلا ىضقتأو « مهيديأ نيب ىبصلا

 . هئاضق ذافنإ نم هللا دارأ (ىل.« ضرعلا مامت دعب نبلب ءاجو

 « دانجألا ةلمج نم راص مث . نيئاقسلا ريمأ لمفب هتباجن ترهظ هنإ مث

 . كلملا لب نأ لبق هتنب نيدلارصان ناطلسلا جوزت مث . ءارمألا نم مث

 ىلوتساو نيلب هلتق مث . ةنس نيرشع ةدم هنع ابئان هلعج كلملا ىلو اماف

 نيلب ناطلسلل ناكو . كلذ رك ذ مدقت م « ىرخأ ةنس نيرشع هكلم ىلع

 « دنسلا دالبب ةيبأل ايلاو ناكو « هدهع ىلو ديبشلا ناخلاا امهدحأ ء نادلو

 دابق ك امه نيدلو كرتو .رقتلا عم هل برح ىف لتقو « نادم ةنيدمب اكاس

 هيبأل ايلاو ناكو . نيدلا رصان ىمسي ىناثلا نيلب ناطلسلا دلوو .ورسخ كو

 نبلب ناطلسلا لعج ديهشلا ناحلا دبشّنسا اماف . ةلاجْشب و ىتونكللا دالبب

 ناكو . نيدلا رصان هسفن نبا نع هب لدعو « ورسخ ى هدلو ىلإ دهملا

 نيدلا زعم ىمسي « هدج عم لهد ةرضحب نكاس دلو اضيأ نيدلا رصانل

 ىح كاذ ذإ هوبأو « هز ذن بيت ريخ ىف « هدج دعب كلملا ىلوت ىذلاوهو

 , هانكذ اك



 دل موب

 نيدلا رصان نب نيدلا زعم ناطلسلا ؟ذ

 نيلب نيدلا ثايغ ناطلسلا نبا

 دالبب بئاغ نيدلارصان هنباو « اليل نيدلا ثايغ ناطلسلا ىفوت الو

 «هانصصق ام بسح ىلع ورش كديهشلا هنبانبال دهعلا ل عجو « ىتوتكللا

 هيلع رادأف « ورسخ ىل اودع نيدلا ثايغ ناطلسلا بئان ءاسعألا كلم ناك

 «راككلاءارمألا طوطخ ىلع اهيف سّلد ةعْيب بتك هنأ : ىهو هل تن ةليح
 حصنتماكورسخ ىلع لخدو «نبلب ناطلسلا ديفح نيدلازعم اوعياب مهنأ
 هل لاقف . مهنم كيلع فاخأو كمع نبا اوعياب دق ءارسألا نإ : هل لاقف . هل

 فيكو :لاقق .دنسلا دالبىلإ اراه كسفتب جلا :لاق ؟ةليحلا اف ورشا
 هزكشف . كل حتتفأ انأو ىديب حيتافملا نإ : هللاقف ؟ةدودسم باوبألاو جورخلا

 . هل حتقو .هكيلامو هتصاخ ىف بكرف . نآلا بكرا لاقف . هدب لّبقو كلذ لع

 ىل فيك :لاقف .هعيابفنيدلا زعم ىلءنذأتساو . هرْثإ ىف ّدسو هجرحتأو بايلا

 هركشنف .هجارحتإب وةليجلا نم هيلع رادأ امب هملعأف ؟ ىمجنيال دهعلا ةيالوو كلذب

 .اليل اوعي ابف صاوحلااو ءارعألاىلإ ثعب و «كلملا رادىلإ هب ىضمو .كلذ ىلع

 ةلاجْنب داليب ايح هوبأ ناكو « كلملا هل ماقتساو . سائلا رئاس هعياب حبصأ املف

 كلملا ىنبا ىلإ فيكو « كلملا ثراو انأ :لاقف . ريما هب لصتاف تونك

 هدلو زهجتو .لهد ةرضح ادصاق هشويجىف زهجتف ؟ةاحلا ديقي انأو هبلقتسيو

 لحاس ىلع ىهو «ارك ةنيدمب اعم ايفاوتف .اهنع هتعفادمل ادصاق اضيأ هشويج ىف

 « ارك ىلإ ام هتطاش ىلع نيدلا رصان لزتف . هيلإ دونملا جحت ىذلا كتكلا رهن

 اءزعو . امهنيب رهنلاو .ىرخألا ةهملا لب ام نيدلا زعم ناطلسلا هدلو لزنو

 بلق ىف قلاف « نيماسملا ءامد نقح دارأ ىلاعت هللا نإ مث لاتقلا لع
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 نأ قحأ انأو «فرش كلذف ىدلو كلم اذإ :لاقو .هنبال ةمحرلا نيدلا رصان

 بكرف . هيبأل ةعارضلا نيدلا زعم ناطلسلا بلق ىف قلأو . كلذ ىف بغرأ

 .ربألا طسو ىف ايقتلاو © هشويج نع ادرفنم بكرم ىف امهنم دحاو لك
 .كتيلووىكلم كل تبهو دق :هوبأ هللاقف . هلرذتعاو هيبأ ل جر ناطلسلا لبقف

 .ىدالب ىلإ لوصولا نم كلدب ال: هنباهل لاقف . هدالبل عوجرلا دارأو هعياب و

 فقوو « كلملاري رس ىلع هوبأ هدعقأو « رصقلا لخدو لهد ىلإ هعم ىضف

 ناك امل « نيدعسلا ءاقل رهلاب امهنيب ناك ىذلا ءاقللا كلذ ىعسو . هيدب نب
 ءارعشلا ترثك أو . ةعزانملا نع ىاجتلاو كأملا بهاوتو ءامدلا َنّقَح نم هيف

 ةيرذ اهم كرتو « نينس دعب اهب تافف هدالب ىلإ نيدلا رصان داعو . كلذ ىف

 دعب دهم هنبا هقلطأو « قت ناطلسلا هرسأ ىذلا روداهب نيدلا ثايغ مهنم

 . دايعألاك تناكو . كلذ دعب ماوعأ ةعبرأ نيدلا زعمل كلملا ماقتساو . هتافو

 نيدلا زعم دوجو ءاهراعسأ صحخرو اهتاريخ فصي اهكردأ نم ضعب تيأر
 ريظن الو . لهد عماج نم ىلامثلا نحصلاب ةعموصلا ىب ىذلا وهو . همركو .

 زجأ ةلع هترثعأ نيدلا زعم نأ دنملا لهأ ضعب ىل ىحو .دالبلا ف امل

 زوديف .نيدلا لالج هبئان هيلع ماقف « هيقش دحأ سبيو . اهؤاود ءابطألا

 . ىجلحلا هاش

 نيدلا لالج ناطلسلا ؟ ذ

 ةيلغ قلاع يقال رش سماك 3 امنت دلاومناطلملا رش اكو

 ةبق بناجي كل انه لتىلع فقوف « هنبدملا رهاظ ىلإ جرخنو «نيدلا لالجدبلا
 هثعبي نم لك ناكف « هلاتقل ءاسمألا نيدلا زعم ثعبف  ىناشيحلا ةبقب فرعت
 رصقلا ىف هرصحو ةنيدملا لخد مث . هتلمج ىف لخديو نيدلا لالج عيابب مهنم
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 عوملاا هباصأ نيدلا زعم ناطلسلا نأ كلذ دهاش نه قثدحو . مايأ ةثالث

 ماقأ ام هناريج نم ءافرشلا دحأ هيلإ ثعبف «هلك أ. ام دحي ملف «مايألا كلت ىف

 الضاف ايلح ناكو . نيدلا لالج هدعب ىلوو .لتقف رصقلا هيلع لخدو . هدأ
 . هزك ذنس اك لتقلا ىلإ هادأ هملحو

 هاطعأ ىذلا وهو « همساب فورعملا رصقلا ب و . نينس كلملا هل ماقتساو

 . كاذ رك ذيسو . هتخأب هجوز (ل هم نب ادغ ريمألا هرهص دم ناطلسلا

 «نيدللا ءالع همسا خأ نباو .نيدلا نكر همسا دلو نيدلا لالج ناطلسلل ناكو

 دالب بصخأ نم ىهو . اهيحاونو رويكنامو ارك ةنيدم هالوو هتنباب هجوز

 بلجت اهنمو « ةعيفرلا بايثلا اهب عنصتو . كسلاو زرألاو حمقلا ةريثك «دنحلا

 «هيذؤت نيدلا ءالع ةجوز تناكو . اموي رشع ةيناه ةريسم امهنيب و . لهد ىلإ

 امهني ةشحولا تعقو ىّتح نبدلا لالج ناطلسلا همع ىلإ اهوكش لازب الف

 تباث كلما بحو . اروصنم ارّمَظم اعاجش امهش نيدلا ءالع ناكو . اهببسإ
 . رافكلا مئانغ نم هفيس هديفتس ام الإ لام هل نكي مل هنأ الإ ء هسفن ىف

 «اضي أةكتكلا دالب ىمستو « ريقيودلا دالبب وزغلا ىلإ ةرم بهذ هنأ قفتاف

 نيطالس ربك | اهئاطل ناكو .ةتهرملاو ةولاملا دالب ىسرك ىهو .اهزك ذنسو

 هل عمسف « رجم دنع هل ةباد ةوزغلا كلت ىف نيدلا ءالعب ترثعف .رافكلا

 لصوو .هباعصأ ىف هقرفف ءامظع ازنك هتحت دجوف كلانه رفحلاب ىمأف « انينط

 « برح ريغ نم ةنيدملا نم هنكمو «ةءاطلاب اهناطلس هل نعذأف «ريقيودلا لإ

 نم ائيش همع ىلإ ثعبم مو « و ةنيدم ىلا عجرف «ةميظع اياده هل ىدهأو
 . هيلإ لوصولا نم عنتماف هيلإ ثعبف « هب هع سانلا ىرغاف . مثانغلا
 زهجتف .ىدلو لحم هنإف هب ىنآو هبلإ بهذأ انأ :نيدلا لالج ناطلسلا لاقف



 لزن ثيح « ارك ةئددم لحاس لح ىح لحارملا ىوطو « هرك اسع ىف
 لوصوللرهنلا بكر و . نيدلا رصان هيبأ ءاقل ىلإ جرح امل نيدلا زعم ناطاسلا

 .هب كتفلا ىلع امزاع « ناث بكرم ىف اضيأ هيخأ نبا بكرو .هيخأ نبا ىلإ

 «هيخأ نبا هقناع رهنلا طسو ايقتلا املف . هولتقاف هتقناع انأ اذإ :هباحصأل لاقو

 . هرك اسعو كلم لع ىوتحاو < مهلرمأ اك هباحصأ هلتقو

 ""ىلَدنا هاش دعم نيدلا ءالع ناطلسلا ىذ
 ىلإ مهضعب داعو . هنع زك اسعرثك | هيلإ فو كلملاب ٌلقتسا همعلتق الو:

 ىلإ اعيمج اوب رهف « هعافد ىلإ جرخنو « نيدلا ننكر ىلع اوعمتجاو ىلهد

 «كلملاراد نيدلاءالع لخدو. دنسلا ىلإ نيدلا نكر رفو.«نيدلا ءالع ناظلسلا

 نونثي دنلا لهأو .نيطالسلا رايخ نم ناكو .ةنسنيرشع سهألإ هل ماقتساو

 رضحيو .مهراعسأ نع لأس و « هسفنب ةيعرلا رومأ دقفتي ناكو.اريثك هيلع
 اموي هلأس هنأ ركذيو . كلذل موي لك ىف « سيئرلا هنومسل مهو « بستحما

 « كلذ عفرب سماف « رقبلا ىلع مرغملا ةرثكل كلذ نأ هريخأف « مثلا ءالغ تسع

 منغلاو رقبلا اهم اورتشا : مل لاقو « لاومألا مهاطعأو راجتلا راضحإب أو

 .كلذ اولعفف .اهعس ىلع ةرجأ مل نوكي و «لاملا تبل اهنمث عفتري و « اهوعين و

 نمث الغ اذإ ناكو . دابآ ةلود نم اهب ىتؤي ىلا باوئألا ىف اذه لثم لضفو

 عفترا رعسلا نأ كذو . رعسلا صخري ىتح عوزلا عابو نزاخما حتف عرزلا

 ماد كاب ننال ا هنيع نع عرزلا عيب سصحأق ةرم تاذ

 نوركتحا فافن رييشأ ةتسسانلل عابو . (؟!نزخملا عرز ريغ اعرز دحأ عيب الأ

 هوعبط نأ لع مل نذأ « عيبلا ف ملل نذؤي نأ ىف اوبغرف «سوسلاب مهعرز داسف

 . اهب هعيب نم اوعنتما ىلا ىلوألا ةميقلا نم لقأب

 ١. ترقاردا هزم برت عضوم يلع لة 017
 ٠  ىئمملا اذه ىلع ةلالدلل اريثك ةيلكلا هذع فلؤملا لمعتسا دقرم ٠ ةلودلا لام تيب .(89



 من ع١ ادب

 .ناك هنأ كلذ ببسو .اهاومالو ديعل الو ةعمب بكري ال ناكو

 ىلإ اموي بكرف . همظعيو هبحي ناكو . هاش نابلس ىمست خأ نبا هل

 نيدلا لالج همعب وه لعف ام هب لعفي نأ هسفن ىف رمخأو « هعم وهو ديصلا

 « سرب هديبع ضعب هاطغو «هعرصف َةباّشْ هآمر ءادغلل لزن املف . كتفلا نم

 بكرو . مهقدصف تام دق هنإ ديبعلا هل لاقف « هيلع زهجيل هبخأ نبا ىتأو

 بكرو . هتيْشَع نم نيدلا ءالع ناطلسلا قافأو . مرسلا ىلع رصقلا لخدف

 ناكو . هلتقف هيلإ هب ىتأو كرداق هيخأ نبارفو . هيلع كاسعلا تعمتجاو

 ركب وبأو ناخ ىداشو ناخر ضخ دالوألا نم هل ناكو . بكري ال كلذ دعب

 . نيدلا باهشو « كلملا ىلو ىذلا نيدلا بطق وهو « ناخ كرابمو ناخ

 عيمج ىطعأو . ةولظحلا ليلق ظملا صقان هدنع اهَضَنْهُم نيدلا بطق ناكر

 : اموي هل لاقو . ائيش هطعي ملو « لابطألاو مالعألا ىهو بتارملا هتوخإ

 .ىيطعي ىذلا وه هللا : هل لاقف « كتوخإ تيطعأ ام لثم كيطعأ نأ دبال

 .هنه تام ىذلا ضرملا هباصأ ناطلسلا نإ مث .هنم عزفو مالكلا اذه هابأ لاهف

 «( مهئاسلب رمقلا هاملاو) قح هام ىمستو « ناح رضخ هدلو مأ هتجوز تناكو

 ملعو . ناخرضخ اهدلو كيلمت ىلع اهاخأ تدهاعف .رجْتس ىمس خأ (ل

 ناطلسلا نأل . ىنلألا ىمسد ناكو .ناطلسلا ءارمأ ربكأ (بئان كلم) كلذب

 ىلإ ىشوف . برغملا ريئاثد نم ةثايسمتو نافلأ ىهو « ةكنت فلأب هارتشا

 ءابوث هيطعم ىنإف رجنس ىلع لخد اذإ : هصاوحلت لاقف هيلع اوقفتاامب ناطلسلا

 هياع لخد املف . هوحبذاو ضرألا هب اوبرضاو هماك أب اوكسمأف هسبل اذإف
 ةريسم ىلع «تيدنس هل لاقي عضومب ابئاغ ناخ رضخ ناكو .هولتقو كلذ اولعف

 كلت ىثمي نأ هيلع ناكرذنل نينوفدم ءادهمش ةرايزل هجوت دقو « لهد نم موي
 هيلع نزح « هلاخ لتق هابأ نأ هغلب املف .ةحارلاب هدلاول وعدي و ءالجار هفاسملا

 نم مهل تام اذإ اهنولعفي «دنملا لهأل ةداع كلتو . هبيج قرصو اديدش انزح



1 

 ( همالو هقنع هيلع لخد املف . كلذ هركف « هلعف ام هدلاو غلبف . مهيلعزعي

 هب بهذ نأ هسمأو ( بئان كلمل) هملسو « هالجرو هادب تديقف هب أو

 ىلع « عينم دونم لا رافك .نريي عطقتم نصح وهو ءانوبلاك قيمح لا

 نصحلا اذه ىلإ هلصوأ املف . ةدمانا هتكس دقو . لهو نمر شع ةريسم

 : مهل لاقو . "7نويمامزلا مهو نيدرفللو « نصحلا ريمأ وهو «لاوُمكلل هماس

 هوظفحاف . هل ودع ىدعأ وه امنإ . هومركتف ناطلسلا نبا اذه اولوقتال

 : ( بئان كلمل ) لاقف . ناطلسلاب دتشا ضرملا نإ مث . ودعلا ظفحي اك

 «كلذب هلطامو « معن هل لاقف . دهعلا هيلوأل ناخ رضخ قباب ىنأي نم ثعبا

 هللا همحر ناطلسلا قوت نأ ىلإ ء لصي اذ وه لاق « هنع هلأس ىف

 نيدلا باهش هنبا ركذ
 نيدلا باهش رغصألا هنبا(بئانكلم)دعقأ نيدلا ءالع ناطلسلا ىفوت ألو

 نيعأ لممسو « هيلع (بئات كلم) بلغتو . سانلا هعباب و « كلملا ري رس ىلع

 ىنيع لمس صأو 3 دالك لإ امج عسر « ناخ ىداشو ناخركب ىنأ

 هنكل نيدلا بطق نِمسو . اونجسو « كلانه نوجا ناخرضخ امهيخأ

 ىمسي « هصاوخ نم ناكولم نيدلا ءالع ناطلسلل ناكو . هانيع لَمْسُت ل

 «نيدلا ءالعةجوز ىربكلا نوتاحلا امبيلإ تععبف :رشبمب رخآلاو ريشبب امهدحأ

 اذه نإ :تلاقو « امهالوم ةمعنب امه: كذف «نددلا زعم ناطلسلا تنب ىهو

 لتقي .نرأ ديرب هنإو هناماعت ام ىدالوأ ىف لعق دق (كلم بئان) ىفلا

 دنع اتي نأ امهتداع تناكو . لعفن ام نيس : امل الاقف « نيدلا بطق

 نم تيب وهو ةليللا كلت هيلع الخدف .حالسلاب هيلع الخديو (بتان كلم)
 ل٠سسسسسسشيت

  2300٠رهظي ايف ةيحالطصا ةيمست ىهو + شيئا دارج ىف مهامسا ةديقملا دنليا ٠



 سس اع سس

 نم فيسلا ذخأ هنأ قفتاف . رصقلا حطس قوفرطملا مايأ هيف ماني «بشملا

 ازتحاو « هبحاص هيلع ىتثو كولملا هب هبرضف « هيلإ هدرو هبلقف امهدحأ دب
 لخدف هاجرحتأو «هيد, نيب هايمرف « نيدلا بطق سلجم ىلإ هب ايتأو « هسأر

 ىلع مزع مث . هل بئان هنأك امايأ هيد نيب ماقأو « نيدلا بابش هيخأ ىلع

 ش ش . هعلقت هعلذ

  ناطلسلا نبا نيدلا بطق ناطلسلا فذ

 - نيدلا ءالع

 ىلإ هب ثعبو « هعبصإ عطقو نيدلا باهش هاخأ نيدلا بطق علخو

 كلذ دعب هنإ مث . نيدلا بطقل كلملا ماقتساو ؛ هتوخإ عم سبف- رويلاك
 . اهنم اموي نيعبرأ ةريسم لع ىهو « دابأ ةلود ىلإ لهد ةرضح نم جرحت

 هب ىثأملا نأكف . هأوسو فاصْقصلا نم راضثألا هْفْكَت امهنيب قيرطلاو

 . هيييرت انرك ذ دقو . ديربلا ىهو(تاواد) ثالث هنمليم لك ىفو . ناتسن ىف

 ةريسم قوس ىف ىنمي هنأكف . هسيلإ رفاسملا جاتحي ام عيمج ( ةواد) لك ىفو

 ةريسم ريمَلاو كنلتلا دالب ىلإ قيرطلا لتي كلذكو . اموي نيعبرألا
 رقتفي الف . رداصلاو دراولل ةيوازو ناطلسلل رصق ةلزتم لك ىفو . رهشأ ةتس

 نيدلا بطق ناطلسلا جرحت املو . قيرطلا كلذ ىف داز لمح ىلإ ريقفلا
 هيخأ دلو ةيلوتو « هيلع فالمللا لع ءارمألا ضعب قفتا « ةكرحلا هذه ىف
 غلبف  ناطلسلا عم ناكو « ماوعأ ةرشع وحن هنسو « نوجسملا ناخرضخ

 هسأرب برضو هيلجرب كسسأو اذه هيخأ نبا ذخأف « كلذ ناطلسلا

 رويلاك ىلإ (هاش كلم) ىمسد و ءارمألا دحأ ثعب و .هغامد رن ىتح ةراجلا

 ىضاقلا قثدفل . اعيمج مهلتقب هرمأو « همامعأو دلولا اذه وبا ثيح



 مسن جعواال

 «موي وك هاش كلم انيلع مدق : لاق « نصحلا اذه ىضاق كرابم نيدلأنيز

 لخدو . هنول ريغتو فاخ همودقب عمس املف ؛ هسحم ناخ رضخ دنع تنكو

 ىسفت : هل لاقف . ملاع دنوخ ةجاح ىف : لاق ؟تئج مف : هل لاقف .ريمألا هيلع

 5 نصخلا بحاص وهو اوكا رضحتساو هنع جرخو . معن لاقف ؟ ةملاس

 «لودعلا ىلإ و "ىلإ لسرأو «لجر ةئئامئالث اوناكو «نويمامزلا مهو نيدرفملاو
 اوبرضف عولخملا نيدلا باهش ىلإ اوتأو « هوءرقف ناطلسلا ىمأب رهظتساو

 ىو ..ناخ ىداشو نا كب ىنأ قنع اوبرض مث .ع زج ريغ تدثتم وهو «هقنع

 بابلا اودسف هعم همأ تناكو . لهذو عزف ناخ رضخ قنع اوبرضيل اوت

 دعب اوجرعُأو . لسغ الو نيفكت نودب ةرفح ىف اعيمب .هوبحسو . هولتقو اهنود
 ةنس ةكمب اهتيأرو . ةدم ناخ رضخ مأ تشاعو . مهئابآ رباقمب أوتفدف نيس

 رخصلا نم توحنم هنأكق هاش سأر ىف اذه رويلاك نصحو.نيرشعو نام

 « راوسألا اهيلع ارب نيرشع وحنو « ءاملا بابج هلخادبو . لبج هيذاحيال

 نصحلا ىلإ دّعْصي و . تاداعرلاو قيناجملا اهيلع اب وصنم نصحلا ىلإ ةفاضم

 ليف ةروص نصحلا باب دنعو . سرفلاو ليفلا اهدعصي ةعستم قيرط ىف
 كش مل دعبلا ىلع ناسنالا هآر اذإو . لايف ةروص هيلعو را نم توحنم

 ضيبلا ةراجماب اهلك ةيثبم ةنسح ةنيدم نصحلا لفسأ ىفو . ةقيقح ليف هنأ
 راد كلذكو. باوبألا ادع ام اهيف بشخ الو ءاهرودو اهدجاسم « هتوحنملا

 نم سراف ةئاّمس اهيفو . رافك اهتقوس رثكأو .سلاجماو بابقلاو « اهب كمل
 . رافكلا نيب اهنأل داهج ىف نولازي ال « ناطلسلا شيدج

 نمالو هعزاني نم قبب ملف « كلملاب لقتساو هتوخأ نيدلا بطق لتق امو



 مسلسل جو مس

 هئارمأ ريكأ © هيدل ىلظحلا هتصاخ هيلع ىلاعت هللا ثعب « هيلع فلاخي

 لقتساو هلتقو هب كتفف < نانورس ندلارتعأ ف هدنع ةلزنم مهمظعأو

 دعب هلتق نم اضيأ هيلع هللا ثعبف . كلملا ىف لطت مل هتدم نأ الإ « هكلمب

 هللا ءاش نإ « قوتسم هلك كلذ حرشن اي « قلعت ناطلسلاوهو « هعاخ
 . هرطسفقو اذه رثإ « ىلاعت

 نيدلا رصان ناخ ورسخ ناطلسلا ىذ

 . ةروصلا نسح عاجش وهو . نيدلا ب طق ءامأ ربك أ نمناخورسخ ناكو

 امهنيب و «دنملا دالب بصخأ نم ىهو .ربعملا دالب و ىريدنج دالب حتف ناكو
 « هرثؤي و اذيدش ابح هبحي نيدلا بطق ناكو . رهشأ ةتس ةريسم لهد نيبو

 ردص َناَح ىضاق ىمسن ملعم نيدلا بطقل ناكو . هيدب ىلع هفتح كلذ ركب

 .رصقلا حيتافم بحاص وهو «راد تيلكو « هئارمأ ربك أ وهو ( ناهحلا

 «لجر فلأ مهو. ةبونلا لهأ هعمو ناطلسلا باب ىلع ةليل لكتب نأ هتداعو

 حالسو . رصقلا باو أ نيياهف نيَّدَص نونوكيو«لايل عبرأ نيب ةبوانم نوتيلب
 ليللا مت اذِإ و . مهيطامس نيب ايف الإ دحأ لخدب الف «هيدب نيب مهنم دحاو لك

 نوبتكيو مهلع نوفوطتي باكو ءارمأ ةبونلا لهألو . راهنلا ةبون لهأ ىنأ

 . رضح وأ مهنم باغ نم

 هاري ام هءوسيو « ناخ ورسسخ لاعفأ هركي ناخ ىضاق ناطلسلا للعم ناكو
 ىلإ كلذ قلي لازي الو . مهنم هلصأو . مهيلإ هليمو دونملا رافكل هراثيإ نم

 نم هللا دارأ امل « ديري امو هعد : هل لوميو © هنم عمسل الف ناطلسلا

 : ناطلسلل ناخ ورسخ لاق مايألا ضعب ىف . ناك الف . هيد ىلع هلتق

 نأ دالبلا كلتب مهتداع نمو . اوماست نأ نوديري دونملا نم ةعامجب نإ



 دل عوام

 « ةنسح ةودك هوسكيف « ناطلسلا ىلإ لخدأ مالسإلا دارأ اذإ ىدسملا

 ىنتتا : ناطلسلا هل لاقف . هردق ىلع بهذ نم رواسأو ةدالق هيطعيو

 لهأو مهئابرقأ لجأل اراهن كيلإ اولخدب نأ نويحتسد مهنإ : لاقف « مهب
 دونملا ناعجخت نم ةعامج ناخ وْرْسخ عمفب . اليل مهب ىتا هل لاقف . مهنلم
 ماني ناطلسلاو ءرحلا ناوأ كلذو « ناناخ ناخ هوخأ مهيف « مهئاربكو

 . نايتفلا ضعب الإ تقولا كلذ ىف هدنع نوكي الو « رصقلا حطس قوف

 بابلا ىلإ اوالصوو « حالسلا ىف نوكاش مهو ةعب رألا باوبألا اولد املف
 نم مهعنف «رشلا سحأو مهنأش تأ « نراخ ىضاق هيلعو سماللا

 « ملوخد ىف نذإلا ىمفنب ملاع دنوخ نم عمسأ نأ دب ال : لاقو « لوخدلا

 تلعو « هولتقف هيلع اومجم لوخدلا نم مهعنم املف . نولخدي ذئنيحو
 دونحلا مه : ناخ ورسخ لاقف ؟ اذه ام : ناطلسلا لاقف . بابلاب ةجضلا

 فافن « جيجضلا دازو . لوخدلا نم ناخ ىضاق مهعنف اوملسي اوتأ نيذلا
 نايتفلاو ادودسم هباب ناكو «رصقلا ىلإ لوخدلا ديري ماقو « ناطلسلا

 ناطلسلا ناكو « هفلخ نم ناخ ورح هنضتحاو « بابلا عرقف « هدنع

 قوف اذ وه : ناخ ورسخ مل لاقف دونملا لخدو .٠ هعرصف هنم ىوقأ

 لسرأو ٠ هنحس ىلإ رصقلا حطس نم هب اومرو هسأر اوعطقو هولتقف . هولتقاف

 الكف . قفتا امب نوماعي ال مهو كولملاو ءارمألا ىلإ هنيح نه ناخ ورسخ

 « هرمأ نلعأ حبصأ (ملو ٠ هوعيابف كلملاريرسم لع هودجو ةفئاط تلخدأ

 « ةملخ ريمأ لكل ثعبو « دالبلا عيمج ىلإ ىماوألا ىهو مسارملا بتكو
 .ناكو « هاش دمج ناطلسلا دلاو هاش قلعت الإ « اونعذأو اعبمج هوعاطأف
 نا ورسخ ةعلخ هتلصو املف « دنسلا دالب نم روب لايدب اريمأ كاذ ذإ

 مث .٠ همزهف ناناخ ناخ هاخأ هيلإ ثعبو « اهقوف سلجو ضرألاب اهحرط

 . قاطت رابخأ ىف هحرشنس اي « هلتق نأ ىلإ هرمأ لآ
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 حيذ نع ىهنلا اهنم  ةركيم ارومأ رهظأو: «دونحلا:رثآ ناخ ورسخ كلم انو
 انهحيذ نم ءازجو ٠ . اهحبذ نوزيجي ال مهنإف - « دونملا رافك ةدعاق ىلع رقبلا

 اهلاوبأ نوبرشيو رقبلا نومظعي ,هو ٠ قرحيو اهدلج ىف طاخي نأ مدنع

 ٠ اهئاورأب مهناطيحو مهو يب ل أوضرم اذإ ءافشتساللو ةكريلل

 مف © قلغت ىلإ هنع ملامأو نيملسملا ىلإ ناخورسخ ضْقَب امم كلذ ناكو

 ى ةرك دنس أك هكلم مايأ تدتما الو « هتبالو ةدم لطت

 هاش قلغت نيدلا ثايغ ناطلسلا ؟ذ
 خيشلا نبا نيدلا نكر « دياعلا لماعلا ملاعلا حاصلا مامإلا خيشلا ىئثدح

 نيدلا ءابي دياعلا ملاعلا مامإلا ىلولا نبا « هللا دبع ىبأ نيدلا سمش حلالا

 كارثألا نم ناك قلغت ناطلسلا نأ ءاهنم هتبوازب ىنالُملا ىترقلا ايركز

 ناكو . كرتلاو دنسلا دالب نيب ىتلا لابحلاب نونطاق مهو ةنورقلاب نيفورعملا

 «هلاين اوك ناكو « « راجتلا ضعب ةمدخ ىف دنسلا دالب مدقق لاخلا كبي

 ريد ع «© نيدلا ءالع ناطلسلا مايأ ىف كلذو . ليحلا ىعار وه ىتاولكلاو

 (ةداييلا) ف هر (هيناحي قلعتو قلعت همدقت نانولوأ هوخأ كاذ ذإ دنسلا

 ءارمعألا نم ناك مث . ناسرفلا ىف تبثأف هتباجن ترهظ مث . ةلاجرلا مهو

 ..راككلا ءارمألا نم دعب ناك مث . هليخ ريمأ ناخولوأ هلعجو . راغصلا

 ىذلا وهو « نات عماجلا ةروصقم ىلع اب وتكم تبأرو.ىزاغلا كلملاب ىمسو

 تيم ذئنيف- « مهتمزهف ةرم نيرشعو اعسق رثنلا تلتاق ىنإ : اهلمعب سعأ

 ٠ ىزاغلا كلملاب

 لعجو « اهتلامعو (روب لابد) ةنيدم هاّلو نيدلا بطق لو امو
 كلم (لو . ةنوج ىمست ناكو . هليخ ريمأ دنا ناطلس نآلا وه ىذلا هدلو

 . ليخلا ةرامإ ىلع هاقبأ ناخورسخ ىلوو نيدلا بطق لتق امل مث .هاشدمحب ىمس

 ٠ مهئاسلب ىأ )0(



 مد ا ومما

 .لاتقلا ىف مهيلع دمتعب حرذلا هباحصأ نم ةئامثثدل ناك «فالملا قت دارأ املف
 ءمايأ ةثالث (روب لابد) نيب و اهنيب و «نالب ذئموي وهو نانوُدك ىلإ بتكو

 بلط ىلع هضرحي و ء نيدلا بطق ةمعن هت ذي و « هترصْي مايقلا هنم بلطي
 ىدنع ىدلوناكو ل هنإ : قلق ىلإ بتكف « لهد نانولْمتك دلو ناكو . هرأت

 هسماي و «ةياع مزع امب هملعي هاش دم هدلوىلإ قاغت ب تكف .ديرتام لعكتنعأل

 نانورسخ ىلع ةليحلا هدلو رادأف .ناخيوأشكدلو هعم بحصتسد و هيلإ رقي نأ

 ىلإ جاتحت ىهو تدي تنم دق لينا نإ : هل لاقف . دارأ مهل تمتو

 ةعاسلا اهب ريسيف هباحصأ ىف موي لكب كري ناكف .اهريمضت ىفهلنذأف « ريمضتلا

 تقو ىلإ اموي باغ نأ ىلإ «تاعاس عب رأ ىلإ رقساو .ثالثلاو نيتعاسلاو

 هل دحي ملف هبلط ىف بوكرلاب ناطلسلا سعف . مهماعط تقو كلذو « لاوزلا

 قلت رهط دينحو ب ةاحرلكك دلو ةعوحستاو هيأ لو ءازغ
 ناطلسلا ثعبو .هباحصأ ىف ناموُلْشَك هعم جرحتو رك اسعلا عمجو فالكل

 ناخ مجرو . امهملإ هكسع رفو (ةميزه رش هامزهف « املاتقل ناناخ ناخ هاخأ

 . هلاومأو هتئازح تذحأو هباحصأ 1 « هيخأ ىلإ ناناح

 لزنو « هرك اسع ىف ناخ ورسخ هيلإ جرختو « ىلهد ةرضح قلغت دصقو

 أو . ميرلا ىحر : كلذ ىتعمو « دابأ اصب فرعي عضو“ « لهد جراح

 هني ءاقللا عقوو . ّدع الو نزوبال ردبلاب لاومألا ىطعأو تحتفف نئازحلاب
 تيبنو « قلغت رك اسع تمزمناو « لاتق دشأ دونهلا تلتاقو « قلفت نيبو

 اميح «رارفلا نبأ ىلإ : مل لاقف . ةثامثثلا نيمدقألا هبادكأ ىف درفناو «هتلحم

 قبب منو هنع اوقرفتو « 0 ناخ ورسخ 5 اسع تلغتشاو ؟ البق اكد

 نيبو مهني لاتقلا ىمخ « (١)هفقوم هباصأو قلغت دصقف . للق الإ هعم

 نع لزتف برهو . دحأ هعم قبب لو ناطلسلا باحصأ مزهناو « دونهلا

 روز



 هه عواصم

 نيب هرم لسرأو . دحأو صيق ىف قبو « هحالسو هباثب ىرو : هسرف
 قلت ىلع سانلا عمتجاو .كلانه اناتسب لخدو . دنملا ءارقف لعفي مديفتك

 « هنم ةيحانب لزنورصقلا لخدو « حيتافملاب لاوّتكلا هامأف « هتيدملا دصقو
 نوكت تنأ لب. : نانموُلْشَك لاقف . ناطلسلا نوكت تنأ : ناَنوُلْمَكل لاقو

 ٌلوَتي اناطاس نوكت نأ تييأ نإف : ناَموُلْمك هل لاقف طزاتتو . ناطاسلا
 .ماعلاو صاخللا هعباب و كلملا ري رس ىلع دعقو . ذئتيح لبقو اذه هركف .كدلو

  ناتسبلاب فتم وهو « ناخورسحب عوملا دتشا ثالث دعب ناك امو
 :لاقو همتاخ هاطعأف هدنع نكي ملف ءاماعط هلأسف مقلا دجوف « هب قاطو جرفن

 «هرمأ افلا لأ « قوسلا ىلإ متاحتاب بهذ املف . ماعط ىف هنهراف بهذا

 مقد نمي هملعاف قلق ناطلسلا ىلع هلخداف « كاما وهو ةنُحيشلا ىلإ هوعفرو

 «(وَسي) ىلع اك ار هب هاتأو هيلع ضبقف «هب ىتأيل ادع هدلو ثعبف « متاما هيلإ
 هل سمأف «ماعطلاب ىنتأف عئاج ىنإ : هل لاق « هيدن نيب لثم املف . نوّدربلا وهو

 قلغتاي : لاقو ءامئاقماق لك أ املف .لوبتأتلاب مث عاقل مث ماعطلاب مث ؟١'ةب رشلاب
 تبرضف هب سمأو .كلذ كل : هل لاقف . ىنحضفت الو كولملا لعف ىعم لعفا

 نم هدسجو هسأرب ىرو «نيدلا بط هب وهلتق ىذلا عضوملاف كلذو.هتبقر
 .هنيفكتو هلسغب سمأك لذ دعب و .نيدلا بطقس أرب وه لعف اي «حطسلا ىلعأ

 الضاف الداع ناكو « ماوعأ ةعب وأ قلغتل كلملا ماقتساو . هتربقم ىف نفدو

 كلذ هل متي ملف هيلع مايقلا نم هدلو همار ام ذ
 ىلع ىعو « كلتلا دالب حتفيل هدلو ثعب كلملا رادب قُّلْعَترقتسا انو

 :ءارسألا راك هيف امظع اركسع هعم ثعب و .لهد ةئيدم نم رهشأ ةثالث ةريسم

 عريب كلملالثسو رادرْهُملا روفاك كلملالثمو نيك كلملا لثمو روت كلملا لثم

 . مدقت ام مهفي اكولح بارش (1)



 مما نار الع

 ءاهقفلا نم ميدن هل ناكو -: ةفلاخما دارأ كتلتلا ضرأ 3 :انلف. هاوس

 . قوت قلغت ناطلسلا نأ سانلا ىلإ قلي نأ هسعأف « ديب قر 0

 سانلا ىلإ كلذ لأ املف . كلذ اوعمس اذإ نيعرسم هنوعيان سانلا نأ هنظو

 نم هعم قبب ملف . فلاخو هلبط مهنم دحاو لك برضو « ءارمألا هنأ
 ةرشع ىف هيبأ ىلإ رفف . هنود ماقو رومت كلم هنم مهعنف «هلتق اودارأو . دحأ

 هوبأ هاطعأف .نوقفاوملا باعحألا هانعمو «(قفاوم ناراي) مهامس ناسرفلا نم

 «دارأن اك امب هوبأ ملعو .اهيلإ داعف كنلت ىلإ دوعلاب هرعأو ركاسعلاو لاومألا

 ضرألا ىف دومع هل برضف رادرهملا روفاك كلملاب صأو « اديبع هيقفلا لتقف

 .لفسأ ىلإ هسأرو «هفرط هبنج نم جرخن ىتح هقنع ىف كرو «فرطلا دودحم
 نيدلا سم ناطلسلا ىلإ ءامألا نم قب نم رفو . لاحلا كلت ىلع كرتو

 . هدنع اورقتساو « نيلب نيدلا ثايغ ناطاسلا نبا نيدلا رصان ناطلسلا نبا

 وتكمل ةذلي لإ قلك نييك ذ
 هتافو ىلإ كلذب لصتا امو

 نيدلا سمت نإ مث . نيدلا سمش ناطلسلا دنع نويراحلا ءارعألا ماقأو

 هوخأ هيلع بلغ مث . هبيبآ سلع يلقب نا باهش هدلوأ دهعو « قوت

 ىلع للوتساو . دوسألا ةيدنهلاب هانعمو « ةروب رودآبم نيدلا ثايغ رغصألا

 نيدلا رصانو نيدلا بابش رفو . هتوخإ رئاسو نانوُلُطَف هاخأ لتقو« كلملا

 ادمح هدلو فاخو « امهخأ لاتقل هسفنب امهعم زهجتف « قلغت ىلإ مهنم

 رسأو . اسيلع بلغتف ىتونكللأ دالب ىلإ ريسلا دجأو « هكلم ىف هنع ابان
 ىلهد ةنيدمب ناكو . هترضح ىلإ اريسأ هب مدقو «روداهب نيدلا ثايغ اهناطلس

 ملظعيو هيلإ ددرتي ناطلسلا نبا هاش دم لازي الو .ى واَدبلا نيدلا ماظن ىلولا



 ناطلسلا نيا لاقف .هيلع بلغت لاح خيشلا ذخأي ناكو..ءاعدلا هلأس و همادخ

 (ماف . كلذب ىنوماعأف هيلع بلغت ىلا هلاح ىف خيشلا ناك اذإ : همادخل

 .:كلملا كلانبهو : لاق خيشلا هآر املف « هيلع لخدف هوملعأ لاملا هتذخأ

 غلبق « هلهاك ىلع هشعن دهم هنبا لم « ناطلسلا ةبيغ مايأ ىف خبشلا ىفوت مث

 نم هراكتسا هنم مقنو . رومأ هنم هتبار دق ناكو « هدعوتو هنأ هابأ كلذ

 . هيلع هقتح دازف « سانلا بولق هبالجتساو اياطعلا هلازحإ و كيلاملا ءارش

 .كلذ هرفس دعب ىلهد ةنيدم لخدي ال هنأ اومعز نيمجنملا نأ هغلبو
 مهو < ارصق هل ىنبب نأ هدلو ىهأ « ةرضحلا نم برقو هرفس نم داع (ملو

 « مايأ ةثالث ىف هانبف . روب ناغفأ ىمسي كلانه داو ىلع « كّمكلا هنومسي

 . بشخ ىراوس ىلع امئاق ضرألا ىلع اعفتره «بشبللاب هئانب رثكأ لعجو

 ع ناهج هجاوخي كلذ دعب فورعملا هداز كلملا اهبف رظنلاٌل وت ةسدنه.هكحأو

 اهوعرتخا ىتلا ةكحلا تناكو ءدهم ناطلسلا ءارزو ريبك « سايإ نب دمحأ همساو

 ناطلسلا لزنو . طقسو رصقلا كلذ عقو هنه ةهج ةليفلا تئطو ىبم هنأ هيف

 هيدب نيب ةليفلا ضرعي نأ ىف هدلو هنذأتساو . اوقرفتو سانلا معطأو رصقلاب

 عم ذئموي ناك هنأ نيدلا نكر خيشلا قثدحو . هل نذأف « ةنيزم ىهو

 لاقف ناطلسلا نبا دمج ءافب . دوم هيدارَتْوملا ناطلسلا دلو امهعمو ناطلسلا

 . تلزنف :خيشلا ىل لاق .لصف لزناءرصعلا تقو اذه « دنوخ اي : خيشلل

 كشثكلا طقس اهتبطو املف . هوريد ام ىلع ةدحاو ةهج نم لايفألاب ىنأو

 «لصأ ملو تدعف ةجضلا تعمسف : خيشلا لاق . دومم هدلوو ناطلسلا ىلع

 ١١( ىحاآسملاو سوئفلاب توي نأ هنبا ىعاف . طقس دق كشكلا تدجوف

 اورفف .سمشلا تدرغ دقو الإ امهب تؤي ملف ؛ءاطبإلاب راشأو . هنع رفح

 هنأ مهضعب معزف . توملا هيقيل هدلو لع هرهظ ىنح دق ناطلسلا اودجوو

 )١( ةرجلا ةاسسملا .
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 هتريقم ىلإ اليل لمحو «ديلع زهجأف « ايح جرخأ هنأ مهضعب معزو «اتيم جيرخأ
 ببسلا انركذ دقو .اهم نفدف «دابأ قلخت «همساب ةامسملا ةدلبلا جرام اهانب ىتلا

 رصقلا اه و . هروصقو قلغت نئازخن تناك اهو . ةنيدملا هذسمل هئانب ىف
 رون امل ناك سمشلا تءلط اذإف « ةبهذم هديمارق لمج ىذلا مظعألا

 .ةريثكلا لاومألا اهب نزتخاو .اهيلإ رظنلا ةمادإ نم رصبلا من عني «صيصتو مظع

 فرصف .ةدحاو ةعطق ناكف «اغارفإ ب هذلا هيف غرفأو اي رجم ى هنأ ىذيو

 ريزولا ةسدنه نم هانك ذ ام بيسو . ىلوأملا هاش دمج هدلو كلذ عيمج
 دنع هتوُلظح تناك « قلغت لع طقس ىذلا كْشكَلا ءاني ىف ناهج هجاوخ
 غلبت الو © هيدل ةلزنملا ىف هينادب دحأ نكي ملف ع هيدل هراثيإ و هاش دم هدلو

 . مهريغالو ءارزولا نم هدنع هتبتم

 ناطلسلا نبا هاش دمه دهاجملا ىنأ ناطلسلا ىذ

 دنسلاو دنهلا كلم هاش قلت نيدلا ثايغ
 هيلع انمدق ىذلا ظ

 هل عزانم ريغ نم كلا ىلع دم< هنبا ىلوتسا قلغت ناطلسلا تام ألو

 .دمحمب ىمست كلم املف . ةنوح همسا ناك هنأ انمدق دقو « هيلع فلام الو
 (مت وهف دنملا نيطالس اوال دهاجملا ىبأب ىنتكاو
 ىونزعلا ناهربلا نب نيدلا لاي خيسشلا نم همظعم وأ هتيقلتو هب ترخأ
 هدالبب ىنوك مايأ هتدهاش امم اهمظعف كاملا اذه رابخأ امأو . ةاضقلا ىضاق
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 هباب ولي الف « ءامدلا ةقارإ و اياطعلا ءادسإل سانلا بحأ كلملا اذهو

 مركلا ىف هتاياكح سانلا ف ترهش دقو . لتقي وأ « ل

 سانلا دشأ وهو . تايانمللا ىوذب شطيلاو كتفلا ىف هتاياكحو « ةعاجشلاو

 هدنع نيدلارئاعشو . قحلاو لدعلل اراهظإ هرثكأو « اعضاوت كلذ عم

 كولملا نم وهو . اهكرت ىلع ةيوقعلاو ةالصلا ىمأ ىف دادتشا هلو . ةظوفحم

 هيلع بلغألا نكلو . مهتبيقن نمي داتعملا قرحتو « مهتداعس تدرٌطا نيذلا

 انأو . همدقت نمع اهلثمب عمس مل بئاجع هرابخأ رم ركذنسو . مركلا

 ةداعلل قراخلا مركلا نم هنع هلقنأ ام عيمج نأ هلسرو هتكئالمو هتلاب دهشأ

 ريثك لقع هعسي ال كلذ نم هرثآم ضعب نأ لعاو .اديبش هللا ىفكو «نيقي قح
 تفرعو هتنياع ءىث هنكلو .ةداع ليحتسملا ليبق نم هنوّدعي و « سانلا نم

 كلذ رثك أو . هيفقحلا لوق الإ ىنعسن الو « هنم رفاو ظحب تذخأو « هتعص

 . قرشملا دالب ىفرئاوتلاب تباث

 . )غ2( 5 3

 كلذ بيترتو هروشمو هياوبأ 1 د

 بابلا امأف . ةريثك باويأ املو « ارس راد ىمست لهدب ناطلسلا رادو

 قاويألاو راقنألا لهأ هب دعقيو . هب نولكوم لاجرلا نم ةلم هيلعف لوألا

 «نالف ءاج : مهبرض ىف نولوقي و ء اهوب رض ريكو أ ريمأ ءاج اذإف . تايانرصلاو

 لوألا بابلا جراخيو“ . ثلاثلاو ىناثلا نيبابلا ىف اضيأ كلذكو . نالف ءاج

 هنأ مهدنع ةداعلا نإف : سانلا نولتقي نيذلا مهو« نودالحلا أهملع دعقي نيك اكد

 ناطلسلا سلجم ابلاغ اهب داري ةيلكلا هذه نإ : لوألا ءزملا ىثاوح ىفانق نأ بس 0 41١

 فش



 مما جهة دج

 نيبو .اثالث كلانه قيبو .(روشملا) باب لم لتق دحأ لتقب ناطلسلا صأ ىتم

 اهيلع دعقي و « هيتهج نم ةيفبم نيك اكد هيف ريك زيلهد ىناثلاو لوألا نيبابلا
 نوباوبلا هيلع دعقيف ىناثلا بابلا امأو . باوبألا ظافح نم ةيؤتلا لهأ
 « ءابقنلا بيقن هيلع دعقي ريبك ناكد ثلاثلا بابلا نيب و هني و . هب نولكوملا

 «ةرهوجم بهذلا نم( ١'ةالكهسأر ىلعو .هديب هكسمي بهذ دوم هيدي نيب و
 مهنم دحاو لك سأر ىلعو هيدي نبي ءابقتلاو . سواوطلا شر اهالعأ ىف

 .ةضف وأ بهذنم هباصن طوس هديب و «ةقطنم هطسو ىفو .ةبهذم 2؟!ةيشاش

 بابلا امأو .سانلا هب دعقي عستم ريبك (روشم) ىلإ ىناثلا بابلا اذه ىضفيو

 لخدي الأ مهتاداع نمو . بابلا باك اهف دعقي نيكاكد هيلعف ثلاثلا

 اددع ناسنإ لكل نيعيو . كلذل ناطلسلا هنيع نم الإ دحأ بابلا اذه

 باّكلا بتكي بابلا اذه ىلإ ىنأب نم لكو . هعم نولخدب هسانو هباعصأ نم

 رخآ ىلإ تاءاسلا نم امهدعب اموأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعاسلا ىف ءاج انالف َنأ

 لك اضيأ نوبتكحيو . ةرخالا ءاشعلا دعب كلذب ناطلسلا ملاظي و .راهنلا

 لك لصوب نم كولملا ءانبأ نم نيع دقو . رومألا نم بابلاب ثدحي ام

 ناطلسلا راد نع باغ نم هنأ اضيأ مهتاداع نمو . ناطلسلا ىلإ هنوبتكيام

 نذإب الإ اهدعب بابلا اذه لخدب ال رذع ريغل وأ رذعل ادعاصف مايأ ةئالث

 أ ةيده هيدب نيب مُدَق هريغ وأ ضرم نم رذع هل ناك نإف . ناطلسلا نم

 هيقفلاف : رافسألا نم نومداقلا اضيأ كلذكو . ناطلسلا ىلإ هؤادهإ قبلي

 كاوسملاو ةحبسلاو لصملا ىده ريقفلا هبشو بالو فحصملا ىده

 ٠ ةيبرع ريغ ةلكلاو ٠ مهدنع سالقلا نم برض 21)
 . نآلا اندنع شالاب.ىمسي ام وهو قيقر جيسن نم سأرلل ءاطغ 2"



 اصس نلاإإ 0-5

 بابلا اذهو .جدلسلاو لانجلاو ليلا نوب مههبشأ نمو ءارمألاو « فيو

 ىنعبو ء وسار ىمسملاةحاسلا حيسفلا لئلا( روشل )ىلإ ىلا
 فخ تفس انلغ © ةنوهدم بشخ نم راوس ىه مو « ةيراس فلأ كلذ

 ناطلسلا سلحي (روشملا) اذهبو . اهتحت سانلا سلحي « شن عدبأ ةشوقنم

 ش ...ماملا سواك

 | سانلل هسولج بيترت ؟ ذ

 ةبطضصم 5 55 .راهنلا لوأ سلج امب روءرصعلا دعب هسولج رثك أو

 هنيمي نعو ةريبك ةدحم هرهظ فل لعجيو . ةبترص اهقوف « ضايبلاب ةشورفم

 « ةالصلا ىف دهشتلل ناسفإلا سولكب هدوعقو . كلذ لثم هراسل نعو « كتم

 فقوو « ريزولا همامأ فقو ساج اذإف . مهلكد نم لا لهأ سولج وهو

 نبأ (كلم زوريف) وه باججما ريبكو .باججلا مهفلخو « ري زولا فلخ بالا

 «(بجاح صاخ) هولتي مث .ناطلسلا ىلإ باجلا ىندأ وهو .هيئانو ناطلسلا 7

 ديسو « باججما فرشو «هبئانو رادلا لكوو «(بجاح صاخ) بئان هولتي مث

 دنعو . ةثام وحن هو ءابقنلا باجلا ولتي مث . مهسديأ تحت ةعامجو « باجلا

 ىلع فقتي مث .هللا مساب : مهتاوصأ ىلعأب ءابقتلاو باج ىداني ناطلسلا سولج

 فقيو . بابذلا اهب دريس ةيذملا هديب و . (ةلوبق) رييكلا كلملا ناطلسلا سأر

 قردلا مهيليأب « هراسإ نع مهلثمو «ناطاسلا ني نع 7ةي رادحلسلا نم ةئام

 هيلي و «ةاضقلا ىضاق(روشملا)لوطب ةرسيملاو ةنميملاف فق و.ىسقلاو فويسلاو

 « جياشملا ءافرشلا راك مث «ءاهقفلا راك مث « ةاضقلا رئاس مث « ءايطحللا بيطخ

 « ءايرغلا مهو ةزرعألا راك مث «راكلا ءارسعألا مث « هراهصأو ناطلسلا ةوخإ مث
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 وهام اهنف . ةيناطلس تازاهجم ةمجلم ةجرسم اسرف نيس. قوي مث . داوقلا مث

 « بهذملا دوسألا ريرحلا نم اهرئاودو اهْمَلِب ىلا ىهو « ةفالخلا راعش

 ريغ كلذب بكري الو . بهذملا ضيبألا ريرحلا نم اهيف كاذ نوكي ام اهنمو

 نع فصنلاو « نيملا نع ليلا هذه نم فصنلا فقويف . ناطلسلا

 ريرحلا بايثب ةنيزم اليف نيسم ىنؤي مث . ناطلسلا اهاري ثيحب « لاهثلا
 ىلعو « مئارحللا لهأ لتقل ادادعإ « ديدخلاب (هباينأ ةوسكم © بهذلاو

 «هب هبدؤي « ديدحلا نم 2"نيزربطلا هبش هديبو « هلأبق لبق لك قنع
 عسي « مظعلا قودنصلا هبش ليف لكر هظ لعو . هنم داري (ىل هموقيو

 ليقلا ةماخص بسح لع « هنودو كلذ نم رثكأو « ةلئاقملا نم نيرشع

 . ةزوكسم مالعأ ةعبرأ قودنصلا كلذ ناكرأ ىف نوكيو . همرح مظعو

 لاق تمدخ اذإف . اهسوءر طحتو ناطلسلل مدخت نأ ةملعم ةليفلا كلتو

 نيبيا نع اهفصن اضيأ فقويو . ةيلاع تاوصأب « هللا مماب : باج ا

 سانلا نم ىنأب نم لكو . نيفقاولا لاجرلا فلخ « لاهشلا نع اهفصنو

 لوقيو . باجملا فقوم دنع مدح ةرسيملا وأ ةنميملا ف فوقولل نينيعملا

 ىذلا توص عافترا ردقب مهتاوصأ عافترا نوكيو . هللا مماب : باجا

 . ادبا هادعتي ال ةرسيملاوأ ةنميملا نم هفقوم ىلإ فرصنا مدخ اذإف . مدخي

 . هللا كاده : ءابقتلاو باجملا هل لوقيو « مدخي دونما رافك نم ناك نمو

 « فويسلاو ةسّرتلا مهيديأب « مهلكس انلا ءارو نم ناطلسلا ديبع فقيو

 . ناطلسلا ىدي نيب نيمئاقلا باجحلا ىدب نيب الإ مهني, لوخدلا ادحأ نكمي الف

 . ةيبرع يغ ٠ دوطاسلاك ةلآ



 سه هازل حا

 هيلع ايادملا باحصاو ءابزغلا لوخد كذ
 ىلع بالا لخد « ةيدهم ناطلسلا ىلع مدق نمم دحأ بابلاب ناك نإو

 (بجاح صاخ) مث «هفلخ هبئانو (بجاحريمأ) مهمْدْعي « مهيدترتلع ناطلسلا

 « بالا فرشو بالا ديس مث « هفلخ هيئانو رادلا لكو مث « هفلخ هبئانو

 مهرمأ اذإف . بابلا ف نمب ناطلساا نوماعي و . عضاوم ةثالث ىف نومّدْخَيو

 «سانلا مامأ اهب نوموقي لاجرلا ىديأب اهقاس ىتلا ةيدحلا اولعج هب اوتأي نأ
 ناطلسلا ىلإ لوصولا لبق مدخيف «اهبحاص ىعدتستتو . ناطلسلا اهارب ثيحي

 فقوأ اريبك الجر ناك نإف . باجا فقوم دنع مدخي مث « تاره ثالث

 فطلأ هسفنب ناطلسلا هبطاخيو . هفلخ فقو الإو « بجاح ريمأ فص ىف

 «هقتامي وأ هخاصي هنإف مظعتلا قحتسي نمت ناك نإ و . هب بحريو « باطخ

 بايثلا وأ حالسلا نم تناك نإف . هيدي نيبرضحتق هتيده ضعب بلطيو

 ملخو «هب اقفروهل اسانيإ و اه.دهم رطاخلا اربج ءاهناسحتسا رهظأو « هديب اهاق

 هقحتسام رادقمب « كلذ ىف مهتداع ىلع « ١2'هسأر لسغل لامب هل ىعأو هيلع

 ىدهملا

 هيلع هلأمع اياده لوخد ىذ

 ىناوألا اوعنص « دالبلا احم نم ةعمتجما لاومأألاو ايادحلاب لاعلا تأ اذإ و

 بهذلا نم اوعنصو « اهاوسو قي رابألاو توسّطلا لثم ةضفلاو بهذلا نم

 ديبع مهو ناوشارفلا فقيو . تشهلا امنومسي ءرحآلا هيش اعطق ةضفلاو

 مده مث . ةعطق كسمم مهنه دحاو لك . مهديأب ةيدحلاو افص ناطلسلا

 3 لاغبلا مث « ةمجلملا ةجرسملا ليلا مث اهنم ءىش ةيدحلا ىف ناك نإ ةليفلا

 5 ميمتلا دارملاو 5 دام ريغ انه سأرلا لسغ 0(



 دل هيو دل

 تاذ هتيدده مْ ناهج هجناوخ ريزولا تيأر دقلو ..لاومآلا اهيطو لاملا مث
 . ةناين ةنيدم رهاظ ىف اهب هيقلو « دابآ هلود نم ناطلسلا مدق نيح « موي
 راجمأب ةءولمم ةينيص اهتلمح ىف تيأرو . بيترتلا اذه ىلع هيلإ ةيدهلا تلخدأف

 - ناكو .رخافلا قلؤللاب ةءولمم ةيفيصو « ديلا راجحأب ةءولمم ةينيصو 6 توقايلا
 « كلذ نيح هدنع ارضاح قارعلا كلم ديعس ىبأ ناطلسلا ع نبا (نواك ىجاح)
 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب ايف كلذ رك ذنسو . اهنم اظج ةاطعأف

 كلذيب لصتي امو نيديعلل هجورخ ري ذ

 بابرأو .« صاوحلااو كولملا ىلإ ناطلسلا ثععب ديعلا ةإيل تناك اذإو

 «رابخألا لهأو ديبعلاو داوقلاو ءابقنلاو باجلاو باّكَلاو « ةّرعألاو ةلودلا
 ريرحلاب اهلك ةليفلا تنيز ديعلا ةحيبص تناك اذإف . اعيمج مهمغت ىتلا علما

 بوكر ةصتخم ىه امنإو « دحأ اهكري ال اليف رشع ةتس اهنم نوكيو 0
 ةمناق «رهاوحلاب ةعصرص ري رحلا نم'١'ارطش رشع ةتس اهيلع عفريو .ناطلسلا
 . رهاوجلااب ةعص صرب رح ةبترص ليف لك ىلعو . صلاخ بهذ اهنم رطش لك

 نوكتو « هجرس ةراتس ىهو ةيشاغلا همامأ عفرتو . اهنم البق ناطلسلا بكري و

 مهنم دحاو لكو . هكيلامتو هديبع هيدي نيب ىثمي و . رهاومللا سفنأب ةعصرم
 اهعصري مهضعب و . بهذ ةقطنم هطسو ىلعو . بهذ ةيشاش هسأر ىلع نوكت
 َ سأر ىلعو . ةثاهلث وم موداقلا (ضيإأ هيدي نيب ىثمت و . رهوملاب

 ةعرقم هدب ىفو « بهذ ةقطنم م هطسو ىلعو « بهذ (!!فورقأ مهنم دحاو

 3 ىوتزغلا نبدلا لاك ناهحلا ردص ةاضقلا ىضاق بكريو . بهذ اهءاصن

 ٠ ةيسرافلاب (رثَج) برعم رطشو ٠ مهناسلب ةلظملا هب داري )1١
 قبس 5 ٠ ةليوط ةوسنلق هب دارملاو ٠ ةغللا بتك نم انيديأ نيب اذ ظفللا اذه دجن 0

 ٠ ىشاوحلا ىف كلذ ىلع هيينتلا



 دل ههاادل

 راكو ةاضقلا رئاسو « ىبْز روما نيدلا رصان ناهملا ردص ةاضقلا ىضاقو

 دحاو لك ءةب راغملاو نييرصملاو نييهاشلاونييقارعلاو نييناسارتملا نم ةزعألا
 ن نذؤملا بكريو . نييناسارحلا نومسي مهدنع ءابرغلا عيمبو . ليف ىلع مهنم

 ا نوراكي مهو ةليفلا لع اضيأ

 . هرظننت رك اسعلاو « بيترتلا اذه ىلعرصقلا باب نم ناطاسلا جرخيو

 همامأو < ناطلسلا مدقيف . همالعأو هلوبط هعمو « ةدح ىلع هجوفي ريمأ لك

 ىلاعت هللا نورك ذي نونذؤملاو ةاضقلا مهمامأو « ةاشملا نم هانكذ نم

 (راقتألاو ) قاويألاو لوبطلاو مالعألا ىهو : هيتارم _راطلسلا فلو

 كرابم ناطاسلا وخأ مهولتي مث . "١هتلْخد لهأ عيمج مهفلخو .(تايانرصلاو)

 . هرك اسعوهيتارمب ناخ مارهب ناطلسلا خأ نبا هيلي مث .هرك اسعو هيتارمب نا

 هيتارمب ريزولا هيلي مث . هرك اسعو هبتارع (زوريف كلملا ) همع نيا هيلي مث
 كلملا هيلي مث . هرك اسعو هيتارمب (اجرلا ىذ) ني ريجي كلملا هيلي مث . هك اسعو

 ريثك هاما مظم هدنع ردقلا ريبك كلملا اذهو . هركاسعو هبتارع ةلوُبق ريبكلا

 فورعملا « ىرصملا ىلع نيدلا ءالع كلملا ه ةقث هناويد بحاص ىربخأ . لاملا

"0اكل نونالثو و ةتسوبتابترمو هدييعةقفنو هتقفننأ « ىئيارشلا نباب
 . ةنسلا ف (

 مث . هك اسعو هبتارم ارم ةرغب كلما هيل مث . هرك اسعو هبتارعب ةيبكن كلملا هيلي مث

 .هرك اسعو ةبتارمب كا بطق كلملاهيلي مث,هركاسعو هبتارمب صلُخم كلملا هيلي

 توبكري نيذلا مهو « ناطلسلا نوقرافي ال نيذلا راكلا ءارصألا مه ءالؤهو

 عيمجو . .مهبتارص نود ءاسعألا نم مهريغ بكريو . بتارملاب ديعلا موي هعم

 ” ماطتلا كيا مكاو هسرفو وه اعرذم نوكي مويلا كلذ ىف بكري نم

 ةاضقلا لوخدب سعأو « هياب ىلع فقو ىلصملا باب ىلإ ناطلسلا لصو اذإف

 : ” ص ىف هرادقم ىلع مالكلا مدقت ع3 هتاط و00(



 ملل 8*8 اه مس

 نإف . بطو مامإلا لصي و . ناطلسلا لزن مث . ةزعألا راكو ءاسعألا راكو

 نأ دعب « ةّرينلا هنومس» خرب هرحتف لمع ناطلسلا ىنأ ىضألا ديع ناك

 ىلإ دوعي و ليفلا بكري مث . مدلا نم ايقوت ريرح ةطوف هيايث ىلع لعجي
 . ةرصق

 اوصل رولا يبس
 ىمظعلا ةرخبملاو

 ىلع''”ةكرابلا برضتو « ةنيزلا عدبأب نيزيو ديعلا موي رصقلا شرفي و
 فحتو . ةريثك ماض ةدمعأ ىلع موقت ةميظع ةمّيَخ هبش ىهو « هلك (روشملا)
 . راهزألا هبش اهبف نولمريرح نم راجشأ هبش عنصب و. ةيحانلك نمبابقلا اهب

 ىسرك نيترجت لك نيب لعجيو . (روشملاب) فوفص ةثالث اهنم لعجيو

 وهو « (روشملا) ردص ىف مظعألاريرسلا بصنيو .ةاطغم ةيترم هيلع بهذ

 . لصتتف هعطق عمو لصفنم وهو . كلذ نم فصنلا وحن هضرعو « ارش

 مفر و ٠ ةبترملا هقوف لعجتو . بهذلا لقثل لاجر لمح اهلمج اهنم ةعطق لكو
 ربرسلا ىلع دعصي ام دنعو . ناطلسلا سأر ىلع ىهاوحلاب عصرملا (رطشلا)

 هب راقأو ناطلسلا ةوخإ و« خياشملاو ءافرشلاو ءاملعلاو ءابطخلاو ةاضقلا ملوأف
 « كيلامملا خويش مث ءركاسلا ءارمأ مث ءرب زولا مثءةزمعألا مث « هراهصأو

 . عفادت الو محازت ريغ نم « دحاورثإ ( دحاو لس « دانجألا راك مث

 ىتأي هيلع أه ملثم ةيرق هديب نم لك نأ ديعلا موي ىف مهتاداع نمو

  ةيبرعلا ىف اهقرعن ال ةيمسنلا هذه
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 تسط :ىف اهيقايف « هما اهيلع بوتكم ةقرت ىف ةرورصم بهذ رين ندب

 اذإف . ءاش ْنَم ناطلسلا هيطعي مظع لام اهنم عمتجيف . كلانه بهذ

 بصتنتو . مهتارم بسح ىلع ماعطلا مل عضو « مالسلا نم سانلا غرف
 « ةلصفنم بهذلا صلاخ نم جرب هبش ىهو «ىمظعلا ٍةرَسْبملا مويلا كلذ ىف
 « لاجرلا نم ةلمح اهنم ةدحاولا ةعطقلا لمتو . اهولصو اهلاصتا اودارأ اذإف

 (7١ىرامقلا دوعلا نودقوي نورخبملا اهيف لخدي « تويب ةئالث اهلخاد ىفو

 نوكيو .هلك(روشملا) امناخد معي ىتح «ىواحاو بهشألا ربنعلاو '' ٍلقاقلاو
 هنوبصي « رهزلا ءامو درولا ءامب ةءولمم ةضفلاو بهذلا 9 ليمارب نايتفلا ىديأب

 نيديعلا ىف الإ ناجرخي ال ةرخبملا هذهو ريرسلا اذهو . ابص سانلا ىلع
 . كلذ نود بهذري رس ىلع ديعلا مايأ ةيقب ىف ناطلسلا سلجيو . ةصاخ

 فقيو « اهلخاد ىف ناطلسلا سلجي باوبأ ةثالث اهل ةديعب (ةكراب) بصنتو

 « ةيبكن كلملا ىناثلا بابلا ىلعو « زيترس كلما دامع اهنم لوألا بابلا ىلع

 كيلامملا ءارمأ نريبلا ىلع فقيو « ةرْفب فسوي ثلاشلا بابلا لعو
 (4”ةنكشو . مهبتأرم ىلع سانلا فقيو . كلذكر اسيلا نعو « ةيرادحاسلا

 نابترب « ةضف اصع هيئان ديب و « بهذ اصع هديب و « ( اغط كلملاا ) ةكرابلا
 فقو «© هفلخ باّكلاو ريزولا فقيو . فوفصلا نايوسنو سانلا

 . نري راقكلا كولملا تانب ملوأف . برطلا لهأ ىتأب مث . ءابقتلاو باجا

 ءارص“الل ناطلسلا نهبهيو . نصقري و نيتغيف «ةنسلا كلت ىف تاٌييَسْملا دونهلا

 نمممو ٠ نصقري و نينغيف رافكلا تاني رئاس نهدعب ىلإي مث . ةزعألاو

 كلذل ناطلسلا سولج نوكي و . كولملا ءانبأو هراهصأو هب راقأو هناوخإل

 )١( راقال نورعاق مسالا ةعص نإ توفاي لوقي و دنحلاب دإب رامق ىلا ةيسف .

 ٠81 صرطنا .٠ سوماقلا ىف اك « رطعلا نم ىدته تاين رمن : ةلقاقلا (')

 ٠ ليمارب هعمج « رمنلل ذي بشخ نم ءاعورسكلاب ليمربلا : سومافلا حرش ىف لاق 21
 ٠ ةكرابلا ةسارح ىلع مئاقلا انه هب دارملا 0



 كلذ ىلع (ضيأ رصعلا دعب هدنعب ىذلا.مويلا ىف سلجي..مث :رسملا دف

 ىو . كيلاملا ءارمأل نهيب. و « نصقري و نينغيف تاينغملاب نوي و . بيترتلا

 ىفو . ديبعلا قتعي عبارلا مويلا فو .٠ مهيلع معنيو هبراقأ جوزي ثلاثلا موبلا
 . ىراوحلاب ديبعلا جوزي سداسلا مويلا فو . ىراوحلا قتعي سماخلا مويلا

 . اهم رثكي و تاقدصلا ىطعي عباسلا مويلا ىفو

 هرفس نم مدق اذإ هبيترت كذ
 اليف رشع ةتس لع تعفرو « ةليفلا تنيز هرافسأ نم ناطلسلا مدق اذإو

 ةيشاغلا همامأ تامحو « عصر اهنمو'١' شكر نم اهنم «(ارطش) رشع ةتس اهنم

 ىلع ةموسقم بشحللا بابق عنصتو ٠ سيفنلا رهوجلااب ةعصرملا ةراتسلا ىهو

 « تاينغملا ىراوحلا ةقبط لك ىف نوكي و« ريرحلا باي ىمكتو « تاقبط

 لك طسو ىف لعحيو . صقاور نهنمو .٠ ةيلح نسحأو سابل لمحأ نهيلع

 « ءاملاب الولع بالحلا ءام ءولمم « .دولحلا نم عونصم ريك ضوح ةبق
 نم لكو ٠ بيمغوأ ىدلبو رداصو دراو نم سانلا عيمج هنم برشي
 بايب اشورفم بابقلا نيب ام نوكيو . لقوملاو لوبَتأَنا ىطعي هنم برشد
 نم هب رمي ىذلا عراشلا ناطيح نيزتو . ناطلسلا بكم هؤطي ( ريرحلا

 نم ةأشملا همامأ ىثممو . ريرحلا باب رصقلا باب ىلإ ةنيدملا باب

 ضعب ىف هتيأرو .٠ هفلخ ركاسعلاو جاوفألا نوكتو ٠ فالآ مهو هدسيبع

 ىلع راغصلا تاداعرلا نم عيرأوأ ثالث تبصن دقو « ةرضحلا ىلع هتامّدق

 ىلإ هلوخد نيح نم اهنوطقتليف « سانلا لع مهاردلاو ريئاثدلاب رت « ةهليفلا

 . هرصق ىلإ لصي ىتح ةئيدملا
 (شك) نمو « بهذ ىأ (رز ) نم بكرم هنأل «بعذلاب جوسنملا ريرحلا شكرزملا 0 2١

 . ةلوادتملا تايجمملا ىف املعرثمت لو ٠ وذ اهانعبو
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 اماق .. ماعلا ماعطلاو صامتا ماعطلا : نيفتص ىلع ناطلسلا رادب ماعطلاو

 هسلجم ىف لكأي نأ هتداعو . هنم لك أي ىذلا ناطلسلا ماعط وهف صاخلا

 مع نبا ( بجاح ريمأ ) و صاوحلاا ءاسمألا كلذل رضحيو ٠ نيرضاحلا عم

 هفيرشن ناطلسلا ءاش نمو .(سلجم ريمأ )و « زيترس كلملا دامعو « ناطلسلا

 اضيأ دارأ امبرو . هعم لكأف هاعد ءارمألا راك وأ ةزمعألا نم هموت وأ

 « ةزيخ اهيلع لعجو هديب فاحصلا ىدحإ ذخأف ْنرضاحلا نم دحأ فيرشت
 ناني مدحيو «ىرسيلا هفك ل ع اهلعجيو ىطعملا اهذحأيف ءاهابإ هاطعأو

 « سلا نع ٍبئاَغ وه نم ىلإ ماعطلا كلذ نم ثععب ابر و . ضرألا ىلإ

 تارم ترضح دقو . هرضح نم عم هلكأب و « رضاحلا عنصي م مدخيف

 . الجر نيرشع وحن 1 ةوصع نيذلا 0 3 ضاع ماججلا اذه

 هللا مساب : نوحيصي ءابقثلا همامأو «خبطملا نم هب ىتؤيف ماعلا ماعطلا امأو

 اذإف . ةضف دومع هدب هعم هئانو « بهذ دومع هديب مهمامأ ءابقتلا بيقنو

 ٠ اعيمج امايق اوماق « مهتاوصأ ( روشملاب ) نم عمو عبارلا بابلا نم اولخد

 تفطصا ضرألاب ماعطلا عضو اذإف ٠ هدحو ناطلسلا الإ دعاق دحأ قيبالو

 ..ىنثيو ناطاسلا هيف حدمب مالكب ملكتو « مهمامأ مهريمأ فقوو « افص ءابقنلا

 . ريبك نم (روشملاب) نم عيمج مدخيو « هتمدحل ءابقثلا مدخيو مدخي مث « هبلع

 ناك نإ فقو كلذ نيح ءابقنلا بيقت مالك ع مس نم هنأ مهتداعو . ريغصو



 هماقم نع حْزحرتي الو دحأ كرحت الو . افقاو ناك نإ هفقوم مزلو « ايشام

 مدخي و مدخيو« كلذ وحن امالكهبئان اضيأ ملكتي مث. مالكلا كلذ غرفي ىتح
 بابلا باك بتكيو . نوساجي ذئنيحو . ةيناث ةرم سانلا عيمج و ءابقنلا

 لمحو . هروضحب ملء دق ناطلسلا ناك نإو « ماعطلا روض نيفرعم
 اذإف . ناطلسلا ىلإ هب ىتأيف © كلذب لكوم كولملا ءانبأ نم ىىص بوتكملا
 . مهماعطإو سانلا بيترتل ءارعألا راك نم ءاش نم نيع هأرق

 زرألاو ءاولخلاب ةءولملا بناوحلا تاذ صارفألاو ءاوشلاو قاقرلا مهماعطو
 ىف نوكي نأ مهتداعو .٠ مهبيترت انرسفو كلذ انك ذ دقو . كمسلاو جاجدلاو

 براقأ مث« حياشملاو ءافرشلاو ءاهقفلاو ءابطخلاو ةاضقلا ماعطلا طامس ردص
 عضوم ىفالإ دحأ دعقي الو . سانلا رئاس مث ءراكلا ءاسمألا مث « ناطلسلا

 مهو «(ةبرادبرشلا) ىنأ اوسلج اذإف . ةئبلا محازت مهنيي نوكي الف « هل نيعم

 تابنلاب ةءولمم « جاجزلاو ساحتلاو ةضفلاو بهذلا ىفاوأ مهيليأب و ةاقسلا

 : باجا لاق اوبرش اذإف . ماعطلا لبق كلذ نوبرشيف « ءاملاب لولحلا

 ىوتحي ام عيمج نم ناسفإ لك مامأ لعجيو « لك ألا ىف نوعرشب مث . هللا مساب
 . ةدحاو ةفحص ىف دحأ عم دحأ لك أي الو . هدحو هنم لك أي ؛ طاهتلا ةيلع

 لاق « هوذخأ اذإف . ريدّصَقلا زاوكأ ىف عاّقفلاب اوتأ لك ألا نم اوغرق اذإف

 ناسنإ لك ىطعيف لقوفلاو لوبأَتلا قابطأب توي مث . هللا مساب : باجا
 ةطوب م ةعومم « لوبن أَلا نم ةقرو ةرشع سمو «موشهملا لفوفلا نم ةفرغ
 « هللا مساب : باجلا لاق لوبتاتلا سانلا ذخأ اذإف .رمحأ ريرح طيح
 مث ء هتمدحلل نومدخيو « ماعطإلل نبءملا ريمألا مدخيو . اعيمج نوموقيف

 ىرخألاو « رهظلا لبق امهادحإ مويلا ىف ناتسم مهماعطو . كوفرصن

 . رصعلا دعب



 مسا ؟يوأ مس

 مركلاو دوحلا ىف هرابخأ ضعب ركذ

 قدصص ىلاعت هللا ملعب و . هتنياعو هتدهاشو هترضح ام اهنم كذأ امنإو

 ىلا دالبلاو «رتاوت٠ ضيفتسم هيكحأ ىذلا نأ مم «اديهش هب ىفكو .لوقأ ام

 اهتوملعي « هرابخأب ةءولمم « سرافو ناسارعتو نهلاك دنملا ضرأ نم برقت
 مهيثؤي و  دنحلا لهأ ىلع مهلضفي هنإف « ءابرغلا ىلع هدوج اهسالو «ةقيقح

 2 ةعفرلا ططخلا مهلويو 3 ماعنإلا مهيلع غبسلو © ناسحالا ممل لزحيو

 عنمو « ةزعألا ماع نأ مهلإ هناسحإ نمو . ةميظعلا بهاوملا ملوي

 هرطاخ رسكنا ابرغ ىد اذإ ناسنإلا نإ : لاقو . ءابرغلا وعدي نأ نم

 « هيهاومو ةليزكبا هاياطع نم ىصحي ال امم اضعب رك ذأسو . هلاح تريغتو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 نيدلا نكر خويشلا خيشل هئاطع رذ

 بلطو « سابعلا ىبأ رصم رايدب ةغيلحلا ىلإ ةيده ثعب دق ناطلسلا ناكو

 هنم اداقتعا دنسلاو دنهل دالب لع ') ةمدقتلا سعأ هل ثعبب فرأ هنم

 رايدب خويشلا خيش عم « هيلط ام سابعلا وبأ ةقيلخلا هيلإ ثعبف . ةفالحلا ىف
 ناكو . الزج ءاطع هاطعأو همارك ! ىف غلاب هيلع مدق املف . نيدلا نكررصم
 ايفو . ةلئاط الاومأ هاطعأو هفرص مث « همظعي و هيلع لخد ىّم هل موقي

 . صلاخلا بهذلا نم كلذ لك « اهريماسو ليحل متافص نم ةلمج هاطعأ

 بكريل ةيابنك ىلإ هجوتف . اهب كسارفأ لعنأف رحبلا نم تلزن اذإ : هل لاقو

 هذخأو نيدلا لالج ىضاقلا جورحت ةيضق تعقوف « نها دالب ىلإ اهنم رحببلا

 )١( ةمدقتلا ةلك ىناعم نم اذه سيلو - اهلع ةءالولا ىعأ دي رب هنأ رهظي .
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 ىلوكلا نبا عم هسفنب رفو.خويشلا خيشل ناكام اضيأ ذخأف .ىملوكلانبا لام
 ىلإ رئاس انأهف 217 كرطاخ عمجا : هل لاق ناطلسلا هآر املف . ناطلسلا ىلإ

 دالب نع لاصفتالا دعب ىنغلبو . هوذخأ ام فاعضأ كيطعأو « نيفلاخلا

 كلذب لصو هنأو « هنم عاض ام عيمج هل فلخأو « هدعو امب هل قو هنأ دنملا

 7 رصم رايد ىلإ

 نيدلا رصان ىذمرتلا ظعاولل هئاطع ىذ

 «ماع ةّدم هناسحإ تحت ماقأو « ناطلسلا ىلع مدق ظعاولا هيقفلا اذه ناكو

 . هظعوو همالك عم نكي ملو . كلذ ىف هل نذأف هنطو ىلإ عوجرلا بحأ مث

 نأ ىمأف «هفارصنا لبق هعامس بحأ «ريعملا دالب دصققي ناطلسلا جر املف

 + بهذلا نم هئافضو هربا تلجو © ضينألا لدتصلا ضر ةلاع

 «ءادوسةيسايع ةعلخ نيدلا رصان ىلع علخو « مظع توقاي رجح هالعأب قصلأو
 .'”ةجارسلا لخاديربنملا هل بصنو . اهلثم ةمامعو « ىهوحلااب ةعصرم ةبهذم

 ءاهقفلاوةاضقلا ذأو .هراس و هنيع نع ص اوحلااو ءهريرس ىلع ناطلسلا دعقو

 ماقربنملا نع لزن املف . ركذو ظعوو ةغيلب ةيطخ بطفن .مهسلاجم ءارمألاو

 «هيدب نيب اوشعي نأرضح نم عيمج ىعأو . ليف ىلع هيكرأو هقئاعو هيلإ ناطلسلا

 اهعيمج « ناطلسلا ةجارس ةلباقم هل تب رض ةجارس ىلإ « مهتلمج ىف تنكو

 ٠١( كفن لع مألا نوه : ديري هنآ رهظي .

 رهظي ايف طاطسفلا هبشن ءىع (؟) ٠ ملت انف ةيب رعريذ ىنعملا اذهب ةجارسلا نكلو ٠



 للا 41 اس

 سلفب . كلذك اضيأ اهؤابخو «ريرحلا نم 2'١اهتاويصو «نولملا ري رحلا نم

 ناطلسلا هاطعأ ىلا بهذلا ىناوأ ةجارسلا نم بناجي ناكو . هعم انسلجو
 «ناتنثا ناردقو «دعاقلا لجرلا هفوج ىف عسل ثيحب ريكر ونت كلذو : اهايإ
 «لجرأ عيرأ احل ةدئامو ؛ (؟0ةوكرو «زاوك أ ةلمحو ءاهددع رك ذأ ال فاحصو

 (©9 ىنانمسلا نيدلا دامع عفرو . صلاخ بهذ نم كلذ لك .بتكلل لمتو

 كذب مهوي ءردضقم رنآلاو ساحن ايهدحأ « ةجارسلا داتوأ نم نيدو
 نيح هاطعأ ناك دقو . انكذ م الإ انوكي ملو . ةضفو بهذ نم امهنأ

 لمحو مهضعب حرم « ديبعلا نم نيئمو « مهارد راشد فلأ ةئام همودق

 "إب ودرألا زيزعلا دبعل هئاطع ؟ ذ

 «ةيميت نب نيدلا قتىلع قشمدب أرق « ائَدَحم اهيقف اذ هزيزعلا دبع ناكو
 . مهريغو ىهذلا نيدلا سمشو «ىزملا نيدلالامجو حربا نب نيدلا ناهربو

 هيلع درس هنأ اموي قفتاو . همزك أو هيلإ نسحأف .نراطلسلا ىلع مدق مث

 ءافلخلا رثآم نم اثيشو « امهنع هللا ىضر هنباو سابعلا لضف ىف ثيداحأ
 « هيقفلا ىدق لبقو 6 سابعلا ىنبل هيل ناطلسلا كلذ بعأف « اهدالوأ

 : لاقو هديب هيلع اهبصف « '*) ةكتتافّلأ اهيف بهذ ةينيصب توي نأ سمأو
 . مّقت ايف ةياكحلا هذه انركذ دقو . ةينيصلا عم كل ىه

 . ةغللا بتك نم انيديأ نيب ايف ةلكلا هده دجن ل )010

 ء ءالاءاطو (9

 . توقاي ه | ناغمادو ىرلأ نيب ةدلب « نانمس ىلإ ةيسن (9)

 4 ١ ص ىف ةكنتلا ةميق عجار قفل



 .٠  03و .٠

 ىاكويألا نبدلا سمشل هياطع كك ذ ”1

 ناطلسلا حدف . اموبطم عاش ايكح ىناكذنالا نيدلا سمش هيقفلا ناكو

 هاطعأف © انيب نورشعو ةعبس (بتايبأ ددع « ّيمرافلا ناسللاب ةديصقب

 نيذلا نيمدقتملا نع ىحي امم ,ظعأ اذهو . مهارد رانيد فلأ اهنم تيب لكل

 ناطلسلا ءاطعرشع وهو « ,هرد فلأ رعش تدب, لع نوطعي اوناك .

 ىراكتوشلا نيدلا دضعل هئاطع ىذ

 ريهش تيصلا ىظع ءردقلا ريك الضان امامإ اهيقف نيدلا دضع ناكو

 هدلب ىلإ هيلإ ثعبف 6 هرثاك معو هرايخأ ناطلسلا تغليف . هدالس رك ذلا

 5 هيلع دقو الو طق هرب لو . هارد رانبد فال ةرشع ةراكوش

 نيدلا دجم ىضاقلل هئاطع ك ذ

 نيدلا دجم «ةريبشلا ةماكلا ىذ طلاصلا ملاعلا ىضاقلا ربخ اضيأ هغلب املو

 هريخ ضعب رهسو « لوألا رقسلا ىف هرابخأ انرطس ىذلا « زاريش ىضاق

 « يشمدلا هداز خيشلا عم « زاريش ةئيدم ىلإ هيلإ ثعب « اضيأ اذه دعب

 2 مهارد راتبد فالآ ةرشع

 ٠ توقاي ه1 هلاغرف ىرق نم ( ناكنأ ىلإ ةبسن) )00(



 ات لآ 00-7

 ىع م اصلا :نيدلا :تاهيربل هتاطغ 55
 « هكلمي امل الذاب « راثيإلا ريثك ةمألا ظاعولا دحأ نيدلا ناهرب ناكو

 ناطلسلا هربخ غلبف . ؟2)سانلا ىلع رثؤيو « نويدلا ذخأي ام اريثك هنإ ىّتح

 ليقف هترضح ىلإ لصي نأ هنم بلطو « رانيد فلأ نيعب رأ هيلإ ثعبف

 . هيلإ لصي نأ ىأو ؟'”اطخلا دالب ىلإ هجوتو «ءاهنم هند ىضقو « ريناندلا

 - . هيلي نيب ءاملعلا فقي ناطلس ىلإ ىضمأ ال : لاقو

 هتياكحو نواك ىجامل هئاطع ؟ذ
 هوخأ ناكو ٠ قارعلا كلم ديعس ىنأ ناطلسلا مع نبا نواك ىجاح ناكو

 مزك اف « ناطلسلا ىلع نواك ىجاح دفوف . قارعلا دالب ضعبب اكلم ىموم

 ناهج ةجاوخري زولا ىتأ دقو اهوي هتيأرو .لزلا ءاطعلا هاطعأو « هاوثم
 ىرخألاو « تيقاوي ةءولم اهادحإ « تاينيص ثالث اهنم ناكو « هتيده

 هاطعأف ارضاح نواكى باح ناكو . رهاوج ةءولمم ىرخالاو « ادّيمُز ةءولم
 ديري ىضمو . اضيرع الام اضيأ هاطعأ هنإ مث . اليزح اظح كلذ نم

 هيخأ ثرإ بلطف . ناخ ناولس هناكم ىلوو « ىفوت دق هاخأ دجوف « قارعلا

 ةراكنوش ةنيدمب لزنو © سراف دالب دصقو ري اسعلا هعيابو . كلملا ىعداو

 رخئات اهجراخب لزت املف . افنآ هركذ مدقت ىذلا نيدلا دع مامإلا اهب ىتلا

 ليجعت نع محعنم ام : مهل لاقف . اوجرح مث ةعاس هيلإ جورحلاا نع اهخويش

 اودرج : هحالسلهأل لاقو .مهنم لبقي ملف هل اورذتعاف ؟انتعيابم ىلإ جورحلا

 رواجيي نم عمسف . ةريبك ةعامج اوناكو مهقانعأ اوب رضو اهودرفب . فويسلا

 ىرق نم ةريبك ةيرق « ملباو ةنكاسلا ءارلاو ة-وتفم ا ةمجعم لا نيغلاب ج لغاص ى ا ةبسق نا
 . توقاي .٠ دغصلا

 ٠ موهفم ريغ ( سانلا ىلع موي و) هلوقو - مهنويد سانلا نع لمحت هنأ ديري 2(

 ٠ نيصلا لامش ىف عضوم (؟)



- 

 نيدلا سمش ىلإ اوبتكو كلذل اوبضغف « هلعف امي ءارمألا نم ةنيدملا هذه
 لهأ لع ىرتب امب هوملعأف « راككلا ءاهقفلا ءارمألا نءوهو « ىنانمسلا

 عمتجاو « هرك اسع ىف درجتف © هلاتق ىلع هناعإلا هنم أوبلطو « ةراكنوش ش

 ىلع اويرضو . حياشملا نم نواك ىجاح هلتق نم رأث نيبلاط دالبلا لهأ ْ

 تيب ىف ىفتخاف . هب اوطاحأف ةنيدملا رصقب وه ناكو . هومزهف اليل هركسع
 اوقرفو « نا نايلس ىلإ هب اوثعبو « هسأر اوعطقو هيلع اورثعف . ةراهطلا
 . هنم ايفشت دالبلا ىلع هءاضعأ

 هرابخأو هيلع ةفيلخلا نبا مودق ركذ
 «زيزعلا دبع نب فسوي نب رداقلا دبع نب دهم نيدلا ثايغ ريمألا ناكو

 نيدلا ءالع ناطلسلا لع دفو دق « ىدادغبلا ىسابعلا هللاب رصنتسملا ةفيلخلا نبا
 مق ربق ىلع ىتلا ةيوازلا هاطعأو همرك اف ءرهنلا ءارو ام كلم نيريِشََرَط
 ناطلسلا ةبحي عمس (ل مث . اماوعأ اهنطوتساو . امهنع هللا ىضر سابعلا نبا

 ( نيلوسرب هل ثعب و « هيلع مودقلا بحأ « مهتوعدب همايقو سابعلا فب ىف

 (17ىنادمهلا د ىناثلاو «ىواب رح ا ىقرشلا أن يدم مدقلا هبحاص امهدحأ
 دق هرك ذ مدقت ىذلا ىذمرتلا نيدلارصان ناكو .ناطلسلا ىلع امدنتف «قوصلا

 وه دهشف . ةيسن ةحصب نويدادغبلا هيدل دهشو « دادغبب نيدلا ثايغ قل

 فالآ ةسمخ امهاطعأ ناطلسلا ىلإ هالوسر لصو املف . كلذب ناطلسلا دنع

 « هيلإ اهب دوزتيل « نيدلا ثايغ ىلإ رايد فلأ نيثالث امهعم ثعبو « راند

 هلصو املف . هيلع مودقلا هلأسو ءهيف همظعي هدب طخب اباّك هل بتكو

 « همودقب نوربألا بتكو دنسلا دالب ىلإ لصو املف . هيلإ لحر بالا

 . ةداعلا ىلع هلبقتسن نم ناطلسلا ثعب

 نادك ىلإ سن مملا تفي نوكي دقو «نيلاب ةليق « ناد ىلإ ةيسن مملا نوكسب نوكي دق 0١
 ٠ ى.افخت ءافشلا حرش ىف ك ء بيرعت احلاذ ماعإ نأل « نادم ىه ىتلا



 بج الإ

 ىضاق ناهحلا ردص هلابقتسال اضيأ ثعب « ىتسرسس ىلا لصو امل مث
 ءارصألا ثعب مث . ءاهقفلا نم ةعامجو « ىوتزَعلا نيدلا لاك ةاضقلا

 هسقنب ناطلسلا جرح « ةرضحلا جراخ دابأ دوعسع لزن املف . هلابقتسال

 مدفن مدخو « ناطلسلا هل لجرتق « نيدلا ثايغ لجرت ايقتلا املف . هلابقتسال

 ناطلسلا ذخأف « بايث اهتلمج ىف ةيده بحصتسا دق ناكو « ناطلسلا هل

 تدق مث . هعم سانلا لعفي م مدخو « هفتك ىلع هلعجو باوثألا دحأ

 كسمأو بكري نأ فلحو « هل همّدقو هديب اهدحأ ناطلسلا ذخأف ء ليخلا

 ذخأو . اعم امهلظي (رطشلاو ) هرباسو ناطلسلا بكر مث . بكر ىّتح هباكرب

 .دحأ عم هلعفي ال هنإف ءهب همرك أ ام لظعأ اذهو .هايإ هاطعأو هدي لوَصاَنا

 ثايغ هل لاقف . كتعيابل سابعلا ابأ ةفيلخللا تعياب ىنأ الول : هل لاقو
 هللا لوسر لاق : نيدلا ثايغ هل لاقو . ةعببلا كلت ىلع اضيأ انأو : نيدلا

 . انتيبحأ تنأو . هل ىهف اناوم اضرأ ابحأ نم : : ايلسق ملسو هيلع هللا لص

 ةدعملا (ةجارسلا) ىلإ الصو الو 0 باوج فطلأب ناطلسلا هبواكب

 ةليللا كلت تانو . اهريغ ناطلسلل برضو ايف هلزنأ ٠ ناطلسلا لوزتل

 ةئيدملاب هلزنأو « كلملا راد ىلإ لخد دغلاب ناك ملف . ةرضحلا جراخ

 نيدلا ءالع هأنب ىذلا رصقلا ىف اضيأ ةفالخللا راطو « ىريم ةفورعملا

 .هبلإ ةعم وش نأ ءاسمألا عيمج ناطلسلا هأو .نيدلا بطق هنأو ىجلخلا

 نم ناك ىّتَح « ةضفلاو بهذلا ىناوأ نم هيلإ جاتحي أم عيمج هيف هل دعأو

 لسفل رانيد فلأ ةئاعب رأ هل ثعبو . بهذ نم هيف لستفي لسّتعم اهتم

 نيعو . ىراوخلااو مدخلناو نايتفلا نم ةلمج هل ثعبو . ةداعلا ىلع 2١١ هسأر

 دئاوملانم اددع اهيلع ةدايز هل ثعبو .راشيد ةئاملث موي لك ىف هتقفن نع هل

 توتجا ام عيمج و « اعاطقإ ىريس ةئيدم عيمج هاطعأو . صاخلا ماعطلاب

 هاذه نفت قيس 0(



 هاطعأو . هضرأو 2١ نزخملا نيتاسب نم اهب لصتي امو « رودلا نم هيلع

 نيثالث هاطعأو . لهد ىلإ ةفاضملا ةيقرشلا دالبلا كح هاطعأو . ةيرق ةثام

 هتباد نع لزتي الأ هأو .نزخملا نم اهفلع نوكيو « ةبهذملا جورسلاب ةلغب

 ىوس اكار دحأ هلخدب ال « صاخ عضوم ىف الإ ناطلسلا راد ىتأ اذإ

 نومدخي < « هل اومّدي نأ ريغصو ريبك نم اعيمج سانلا سعأو . ناطلسلا

 ىلع ناك نإو . هريرس نع هل لزتي ناطلسلا ىلع لد اذإو . ناطلسلل

 ناطاسلا عم سلجيو . هبحاصل امهنم دحأو لك مدخو 3 امئاق ماق ىسركلا

 امهنم داو لك مدخو « همايقل ناطلسلا ماق ماق اذإ و . دحاو طاس ىلع

 ءاش ام هيلع دعقي طاسب هل لعج سلجملا جراخ ىلإ فرصنا اذإ و . هبحاصل

 . مويلا ىف نيته اذه لعقي . فرصني مث

 هأيإ هميظعت نم ةياكح
 راك ناطلسلا سعاف « هاتي دالب نم ريزولا مدق ىلهدب هماَقم ءاننأ ىفو

 ايظعت همظعو هلابقتسا ىلإ هسفنب جر مث « هلابقتسا ىلإ اوجرخي نأ ءارسألا

 جرخو . مدق اذإ ناطلسلل عيصت اي ةنيدملاب بابقلا تعنصو « اريثك

 ناطلسلا داع سلف . نايعألاو ةاضقلاو ءاهقفلاو اضرأ هئاقلل ةفيلخلا نبا

 ىنعمو . هوعدي كاذبو . هداز مودختا راد ىلإ ضما : ريزولل لاق هرصقل

 اباوثأو بهذلا نم دكت ىنلأ هل ىدهأو « هيلإ ري زولا راسف . مودخلا نبا : كلذ

 . كلذك انأ ترضحو . ءارعألا راك نم هريغو ةلوبق ريمألا رضحو . ةريثك

 اهوحن ةياكح

 ةفيلختا نبا نيبو هنيب ناكو « مارب ىمسملا ةَبْرَع كلم ناطاسلا لع دفو

 (ةفيلخلا نبال ىتلا ىريس هنيددم رود ضع هلازنإب ناطلسلا سعأف . ةمدق ةوادع

 ٠ مدقت اه ةلودلا لام تيب هب لير 20



 ىلإ ىضمو « هنم بضخف ةفيلخلا نبا كلذ غلبف . راد اهب هل ىنبب نأ ىمأو

 ريزولا ىلإ ثعبو « هلع سولملا هتداعىذلا طاسبلا ىلع سلفب ناطلسلا راد

 فرصتأ مل ىف وه هيناطعأ ام عيمج نإ : هل لقو «َلعديوَح لع ملس : هل لاقف

 . فرصناو ماقو . محعم مقأ ال انأو « امو ىدنع داز لب © هنم ءىش ىف

 ناطلسلا سعأ هيبس نأ هماعأف « اده بيس نع هباعحأ ضعب ريزولا لأسف

 هماعاف ناطلسلا ىلع ريز ولا لخدف . ىريس ةنيدم ىف ةَْرَع كلمل رادلا ءانب

 « ةفيلخلا نبا لزنم ىنأو « هسان نم ةرشع ىف هنيح نم بكرف . كالذي

 رذتعاو هاقلتف © سانلا لزني ثيح ( رصقلا جراح هسرف نع لزنو نذأتساف

 عضتى تح ىنع ضار كنأ ملعأ ام هللاو : ناطسلا هل لاقو.هرذع لبقف «هل

 : ناطلسلا هل لاقف . تلتق ولو هلعفأ ال ام اذه : هل لاقف . قنع لع كمدق

 كلملا ذخأو « ضرألا ىف هسأر عضو مث . كلذ نم كل دب ال ىسأر قحو

 ماق مث . ناطلسلا قنع ىلع اهعضوف « هديب ةفيلخلا نبا لجر ةلوبق ريبكلا

 ةيبرغ ةياكح هذهو . ىلق باطو « ىنع ضار كنأ تملع نآلا : لاقو

 ا ا
 دنع نم علخ ثالثب ريبكلا كلملا هءاج دقو « ديع موي هترضح دقلو

 ردق ىلع سهوج ٌتابح اهب قلعت ىلا ريرحلا دمع ناكم لع دقو «ناطلسلا

 . اهايإ هاسكف هرصق نم لزن ىتح هيابنريبكلا كلملا ماقو . ريبكلا قدنبلا

 هلك كلذ عم ةفيلخلا نباو . دحلا هب طيحي الو دعلا هرصحيال ام هاطعأ دقو

 . اهعماس اهنم بجعي . ةبيجم رابخأ لخبلا ىف هلو . ىلاعت هللا قلخ لميأ

 ى هرابخأ ضعب رك ذنلو . مزكلا نم ناطلسلا ةلزنمب لخبلا نم ناك هنأيو

 . كلذ



 ةفيلخلا نبا لمي نع ةياكح
 تكرت هدنعو . هلزتم ىلإ ددرتلا ريثك تنكو . ةّدوم هنيب و ىنيب تناكو

 هل ثلقف . امهب هللا لعفام ىردأ الو . ترفاس امل « دمحأ هتيم ىل ادلو

 عيطتسأ ال : ىل لاقف ؟ ماعطلا ىلع كباحصأ عجن الو كدحبو لك أت مل : اموي
 ىطعيو « هذحو لك أي ناكف . ىتاعط نولكأبي مهو مهترثك ىلع مهيلإ رظنأ نأ

 فرصتس و « بحأ ْنَم هنم ىطعيل ماعطلا نم ىفرشلا ىنأ نب دم هبحاص

 املظم هب نكس. ىذلا هرصق زيلهد ىرأف هيلإ ددرتأ تنكو . هبقأب ق

 « هناتسن لخادب بطحلا نم راغصلا داوعألا عمي ارارم هتيأرو . هب جارسال

 ناكو . اهيلإ جام : ىل لاقف . كلذ ىف هتلكف « نزاع اهنم "الم دقو

 ىضرأ ال : لوقيو . هئانبو ناتسبلا ةمدخ ىف هنايتفو هكيلامبو هباحصأ مّدَخم
 لاقف هب ٌتبلوطف نيد ةرم ىلع ناكو . نومدخي ال مهو ىئاعط اولكأي نأ

 حمست ملف « كيد كنع ئدؤأ نأ تمم دقل هللاو : مايألا ضعب ىف ىل

 ْ . هيلع قتدعام الو كلذب ىسفن

 ةءاكح
. 

 دمع مدحأ < ةعبرأ عبار انأو دادي نع تجرخ : لاق ةرم قفثدح

 نيع ىلع انلزتف 0 ا « ىبحاص ىرشلا ىنأ نبا

 ؟ مهردب عنصن امو : انلقف « امرد نيعلا ىف اندحأ دجوف « ىرقلا ضعبب ءام

 . ةيرقلا كلتب زابملا ىبأف «هئارشل اندحأ انثعبف ءازبخ هب ىرتشن نأ ىلع انقفتاف

 هنه يرتشاف « طاريقب انتو طاريقب ازيخ عيب امنإو . هدحوزيملا عيب نأ



 ا 7

 . ةمقل ةمقل زيحللا انمسقو . هلكأت ةباد ال ذإ نبتلا انحرطف . نيتلاو زيملا

 ىلع هللا دمت نأ كل ىغبني : هل تلقف .. هارت اه ىلإ مويلا ىلاح ىهتا دقو

 . كلذ عيطتسأ ال : لاقف . قدصتلاب نيكاسملاو ءارقفلارثؤُو « كالوأ ام

 . حشلا نم هللاب ذوعنو . افورعم لعفي الو « ءىثب دوي طق هرأ لو

 ةياكح
 ةسردملا باب ىلع دعاق انأو «دنلا دالب نم ىتدوع دعب دادغرب اموي تنك

 تءارق :دنعاشا ىقر نمل نيكمؤملا ربنا هذجاهاج ىلا + ةيرسقملا
 : ةيلطلا ىل لاقف .ةسردملا نم جيراخ لجر فلخ دتشي «لاملا فيعض اباش

 داليب ىذلا رصنتسملا ةفيلخلا ديفح دهم ريمألا نبا وه هارت ىذلا باشلا اذه

 ريخ كفرعأ ىنإ و « دن لا دالب نم تمدق ىنإ : هل تلقف هتوعدف . دنهلا

 . لجرلا فلخ دش ىضمو ٠ مايألا هذه ىف هريغ ىنءاج دق : لاقف كيبأ

 وه باشلا اذهو (١١سْيَحلا فرظانلا وه : ىل ليقف « لجرلا نع تلأسف

 بلطي وهو . مويلا ىف دحاو مهرد ةرحأ كلذ ىلع هلو « دجاسملا ضعب مامإ

 هاوملاا نم ةرهوج هيلإ ثعب ول هللاو . هنم ىبع لاطف . لجرلا نم هترجأ
 لثم نم هقلاب ذوعنو . اهب هانغأل « ناطلسلا نم هيلإ ةلصاولا عملا ىف ىتلا

 . لاحلا هذه

 5 و هع

 . راتخم ٠ فقوام لْقَقلا نزوي سيملا 0١(



 مسا نإ اسس

 نيدلا فيس ريمألا ناطلسلا هاطعأ ام ؟ذ

 ماشلا برع ريمأ انهم نب هللا ةبه نب ادغ

 ناطلسلارصقب هلزنأو « هاوثم مزك أ ناطلسلا لع ريمألا اذه مدقالو

 .رمحألا رصقلا هانعم لعل« ككَب فرعي وو « هد ةنيدم لخاديف نيدلا لالج

 فرش ةبق هباب ىلع « لئاه زيلهدو « ادج ريك (روشم ) هيف مظع رصق وهو

 ناكو . رصقلا ىلإ هنم لخدي ىذلا ىناثلا (روشملا) لعو « (روذملا) اذه لع

 دقو . (روشملا) اذه ىف هيدي نيب ةركلا بعلتو ءاهم دعقي نيدلا لالج ناطلسلا

 « اهريغو اطسن و اشرفو اناثأ اءولمم هتيأرق « هب هلوزن دنعرصقلا اذه تاخد

 ناطلسلا رصق اوكرتي نأ دنهلاب مهتداع نإف . هيف عقَتْدم ال قزقم هلك كلذو

  هسفنل أرصق هدعب قرا يؤ: هل نوضرعتي ال « هيف أ عيم تام اذإ

 اهنع تأشن ةربع هيف ىل تناكف . هالعأ ىلإ تدعصو هب تفط هتخد لو

 « لصألا ىطانرغلا « ىب رغملا نيدلا لامب بيدألا بيبطلا هيقفلا ىعم ناكو .ةربع

 . دالوأ اهب هلو هيبأ عم اهمدق © دنحلا دالب نطوتسم « دلوملا 1ىناجبلا

 ديدش ناطلسلا ناكو . هركذن مك « !؟!هسرع ةماو تناك رصقلا اذه-و

 هل لزحأ ريمألا اذه هلصو املف . مهلئاضفب افرتعم مل ارثؤم برعلل ةبحا

 ةيده هيلع ٌتمدق دقو ةرم هاطعأو © ايظع اناسحإ هيلإ نسحأو « ءاطعلا

 ٠ توقاي ٠ ٠ بولا ير نيرا سام لعن« ا لاب غ0(



 سس ب سس

 . ليما قاتع نم اسيرفرشع دحأ « رويكَيام دالب نم ىديزيإبلا (كلم لفعأ)

 مّن الع « ةبهذملا جورسلاب ةجرسم ليما نم ةرشع ىرحتأ ةره هاطعأو

 5 ةدئوع زورق ةتخأ كلذ دعب هجوز مث . ةبهذملا

 ةمبولا نأشب مايقلل نيع « ادغريم الل هتخأ يورتب ناطلسلا ىمأ (لو
 ادغ ريمألا ةمزالمل ىتقيعو . سيونوُشب فورعملا « هللا حتف كلملا (هتاقفنو

 (نيروشملا) اهب للظف (تاناويصلاب) هللا حتف كلملا ىتأف . مايألا كلت ىف

 . ادج ةمخض ةبق امهنم دحاو لك ىف برضو . روكذملا رمألا رصقلاب
 « نيبرطملا ريمأ ىزيريتلا نيدلا سمش ىتأو . ناسحلا شّرفلاب كلذ شرفو

 .ناطلسلا تاكولمم نهلكو . صقاورلاو تاينغملا ءاسنلاو نونغملا لاجرلا هعمو

 لوبنأتلاو ةيرادب رشلاو'١١نييناوُحاو نيئاوشلاو ني زابخماو نيخابطلا رضحأو
 .اموي رشعةسم# سانلانومعطي اوماقأو .رويطلاو ماعنألا تحبذو .”ناراد
 «نيتليلب فافزلا ةليل لبق ناك املف . اراهنو اليل ةزعألاو راككلا ءارمألارضحيو
 نسحأب ةنشرفو هّنسرف « رصقلا اذه ىلإ اليل ناطلسلا راد نم نيتاوحلا تءاج
 « هل ةبارق ال ابيرغ ايبرع ناكو « نيدلا فيس ريمألا رضحتساو . شرفلا

 نوكت نأ ىمأ دق ناطلسلا ناكو . هل ةنيعم ةبترم ىلع هنسلجأو « هب نفق

 نم ىرحتأ ةأرما نوكت نأو « ادغربمألا مأ ماقم ناخ كرايم هيخأ مأ هتبيبر

 ىتح « هتلاخ ماقم ىرخأو « هتمع مأقم ىرخأو 3 هتخأ ماقم نيتاوحلا

 . هلهأ نيب هنأك نوكي

 . ( ال ) رداصم نم ؟ ناولخلا ىلإ ةسن 0

 . دنحلا ةنلب - لويئاتلا نودعي نم (1)



 ا

 نهيقاب ماقأو . هيلجرو هيدي ىف ءانما هل نلعج ةيترملا لع هنسلجأ املو
 صاوخ عم وه ماقأو . فافزلا رصق ىلإ نفرصناو. نصقريو نينخي هسأر ىلع
 نونوكيةعامج و «هتهج نم نونوكي ءاسمألا نم ةعامج ناطلسلا نيعو .هباحصأ

 باب ىلع ةجوزلا ةهج نم ىلا ةعاملا فققت نأ مهتداعو . ةجوزلا ةهج نم

 نولخدي الف «هتعامجب جوزلا ىتأيو .اهجوز ىلع املج هب نوكت ىذلا عضوملا
 اوردقي مل نإ ريناندلا نم فالآلا مهنوطعي وأ « ةجوزلا باحصأ اوبلغ نإ الإ

 «ةعص رح ةشكرزم « ءاقرز ربح ةعلخب هيلإ ىنَأ برغملا دعب ناك ألو . مهلع

 ٍلثم'١'ةيشاّسب و« رهوملا نم اهيلع امم اهنول رهظيالف : اهيلعرهاوجلاا تبلغ دق
 ناطلسلا هعاخام تءأر دقو . ةعلخلا هذه نم لمحأ ةعلخ طق رأ ملو . كلذ

 « ءاملعلا كلمنباو « ىنانمسلا نيدلا دامع كولملا كلم لثم « هراهص أ رئاس ىلع

 هذه لثم اهيف نكي ملف « ىراخبلا ناهج ردص نباو « مالسإلا خيش نباو
 مهنم دحاو لك دب ىفو هديبعو هباحصأ ىف نيدلا فيس ريمألا بكر مث

 فرز هلو: نرسل و نيمتالا قلك هيف نمو © اهدا دق انو
 . كلذ ىبأف «هسأر ىلع هلعجيل ريمألا هباوتأو «هردصو هب للكتملا هجو ىطغي

 هيلع تفلحو هتلواخ . رضحلاو كلملا رومأب هل دهعال ةيدابلا برع نم ناكو

 هيلعو « مرحلا باب هنومس_و 6 "”فرصلا باب ىتأو .هسأر ىلع هلعجىّتح
 مهضراع نم لك اوعرصو « ةيب رع ةلمح هباحصأب مهيلع لم « ةجوزلا ةعامج

 ناطلسلا كلذ غليو . تابث نم ةجوزلا ةعامج نكي ملو . مهوبلغف

 لاع ريتم قوف سورعلا تلعج دقو « (روشملا) ىلإ لخدو . هلعف هبجعأت

 < تابرطملاو ءاسنلاب نآالم (روشملا) و « رهوملاب عصرمم « جاببدلاب نيزم
 هل الالجإ مدق ىلع تافقاو نهلكو « ةيرطملا تالآلا عاونأ نرضحأ دقو

 ةجرد لوأ دنع مدَحو لزنف «ربملا نم برق ىّتح هسرفب لخدف ٠ ايظعتو
 سلجو هذخاف ءاهديب لوبتاتلا هتطعأف دعص ىتح ةمئاق سورعلا تماقو . هنم

 )١( ىشاوملا ىفاهحرش قبس .2 2  )2١فارصنالا بايهب نوديزي مهلعل ٠



 هدسسا 4 سس

 نم نيربضاللا سوءر لم تهذلا ريناند ترث :اهبتفقو ىتلا ةجرانلا تحت
 قاوبألاو لاب_طألاو « ذئنيح نينغي تاينغملاو « ءاسنلا اهتطقلو . هباعصأ

 . بابلا جراخ ىف برضت (راقنألاو)

 هبأطب ةسرف بكرف © هعبلت ىهو لزنو هتجوز ديب ذخأو ريمألا ماق مث

 ةممم ىف سورعلا تلعجو . هباحصأىعو هيلع ريناندلا ترثتو « طسبلاو شرُملا
 ندريغو « تاكار اهيدي نيب نيتاوحلاو « هرصق ىلإ مهقانعأ ىلع دييعلا اهلمحو
 ريناندلامهيلع رثثو مهيلإ جزحن «ريبكو أ ريمأ رادب اوم اذإ و . تايشام ءاسنلا نم

 تنعي دغلاب نأك املو . هرصق ىلإ اهولصوأ ىّبح ؛ هتمه ردق ىلع مهاردلاو

 ناطلسلا ىطعأو. مهاردلاو ريئاندلاو بايثلا اهجوز بامصأ عيمج ىلإ سورعلا

 قام ىلإ راتيد فلأ نم مهارد ةرديو © [جلم اجرسم اسرق مهنم دحاو لك

 كلذكو «ردبلاو ةعونملاريرحلا بايش ن نيتاوحلاا هللا حتف كلما ىطعأو . راند

 امنإ و « ائيش برطلا لهأ دحأ ىطعي الأ دنملا دالب مهتداعو برطلا لهأ

 . صرعلا ىضقناو . مولا كلذ اعمج سانلا ميطأو سرع بحاص مهيطعي

 .ةلاوربتو ةيابنكو تارزحلاو ةَولاملا دالب ادغ ريمألا ىطعي نأ ناطاسلا سمأو

 ايبرع ناكو . اديدش ايظعت همظعو . اهلع هنع الان هللا تف لعجو

 «ةبكنلا ىلإ كلذ هاداف . ةيدابلا ءافج هياع بلغو . كلذ رْدَق ردقي ملف ايفاج

 . هفافز نم ةليل نيرشع دعب

 «ناطلسلا راد ىلإ لصد هنأ قفتا «هفافز نم اموي نيرشع دعب ناك (ملو

 مف © نيلوبلا نم صاوحلا رهو « (ةي راد دربلا) ريمأ هعنف « لوخدلا دارأف

 هبرضف « هدرو هتريقضي باوبلا كسمأف 4 ماحتقالا دارأو 2 هنه عمسا

 « ءارمألا راكنم بورضملا اذه ناكو . هامدأ ىّتح كلانه تناك اصعب ريمألا



 اا ل

 مورور

 , نيكتكبس نب دومم ناطلسلا ةيرذ نم وهو « َةَْزَع ضاق هوبأ فرعي
 ناطلسلا لع لخدف . خألاب اذه هنبا بطاخيو « بألاب هبطاخي ناطلسلاو
 : هل لاق مث . ةهيذه ناطلسلا كفف . ادع ريمألا عنص امب هربخأف هبايث ىلع مدلاو
 دبالو « هسان نم دحأل ناطلسلا اهرفغي ال ةعرحج كلتو .امكنيب لصفي ىضاقلا

 . (روشملاب) نيدلا لاك ىضاقلا ناكو . هتبرغل اهلمتحأ امنإ و اهيلع توملانم
 ءارواجم اجاحرتت ناكو .ىضاقلا دنع امهعم فقي نأرتت كلملا ناطلسلا ىمأف
 . ال :لقوأ ؟ هتب رض تنأ :ريم الل لاقو « امهعم رض . ةيبرعلا نسحب

 انأ من : لاقف ءارتغم الهاج نيدلا فيس ناكو . ةحجبا !'هماعي نأ دصقل
 . نيدلا فيس لبقي ملف ءامهنيي, حالصإلا مارف بورضملا دلاو قأو . هترض

 هيلع ماني اشارف هتجوز هل تثعبام هللا وف . ةليللا كلت هنجسإ ىضاقلا ىمأف
 . ناطلسلا نم افوخ « هنع تلأس الو

 ديرأ ىنأ ىع مهفو « ءارمألا ضعب ىيقلف « نجسلاب هترارز تدرأو

 خيشلا ةرايز ىف ىل تقفتا ةيضقي ىنرك ذو ؟ تيسف وأ ىل لاقف < هترايز
 رك ذنام ىلع كلذ ىلع لتق ناطلسلا دارأ فيكو « ماا خيش نبا نيدلا باهش

 ع ةنج رم رهظلا دنع ادغ ريمألا صلختو . هرزأ ملو تعجرف

 . هيفن دارأو © هتبالوب هل سعأ ناك امع برضأو « هلاهإ ناطلسلا رهظأف

 ناطاسلا تخأ تناكو . كولملا كلم نبا ثيغب ىمسي ربص ناطلسال ناكو
 . اهل هرهق ببس تتام اهنأ اهيراوج ترك ذف « تتامذأ ىلإ اههخنأل هوكش

 . هينعي « طيقللا لحم : هطخي ناطلسلا بتكف . زَمْعَم هبسف ىف ناكو
 ريمألا كلذب ىنعي « ناريفلا لكآ : هانعمو « (راوخ شوم) لحي و : بتك مث

 . امهجارخنإب سعأو «رأفلا هبش وهو عوب ريل ولك أي ةيدابلا برع نأل « ادغ
 ىف ءابقتلا فدارتف . هلهأ عادوو هراد لوخد دارأف .هوجرخبل ءابقنلا هءافب

 ٠ هسقننع عافدلا ادغريمألا معي نأ دصقي رتت نأ ىأ ٠ رثت ىلإ عجار ملعب ىفريمضلا ()



-- 

 ىنلأسف . اهب تبف « ناطلسلاراد ىلإ كلذ نيح تهجوتو . ايكاب جرفن « هبلط

 «نيدلا فيسريمألا ىف ملكتأل تثج « هل تلقف . ءارمألا ضعب قيبم نع

 رادب نتيبأل هللاو : هل تلقف . كلذ نوكي ال : لاقف « ىفني الو دري ىح

 «هدرب سماق ناطلسلا كلذ غلبف . درب ىتح ةلبل ةئام ىتبم غلب ولو ناطلسلا

 ماوعأ ةعبرأ ماقأف . ىروهاللا ةلوبق كلم ريمألا ةمدخ ىف نوكي نأ هرسأو

 هداعأ مث . بذهتو بدأت ىّبح « هرفسل رفاسدو هب وكرل بكري «هتمدخ ىف

 عركاسعلا ىلع همدقو « دالبلا هعطقأو . الوأ هيلع ناك ام ىلإ ناطلسلا

 . هردق عفرو

 هدازدنوادح ىبا نم هرب زو ىلب ناطلسلا موزت ركذ

 هيلع أنعم مدق ىذلا نيدلا ماوق

 اناسحإ هيلإ نسحأو « الب ءاطع ناطلسلا هاطعأ هداز دنوادخ مدق لو

 ناكو . ناهج هجاوخريزولا ىتنب هيدلو جوز مث . همارك! ىف غلابو « ايظع
 « جاوزلا دقعرضحو « اليل هراد ىلإ ناطلسلا ىتأف . ابئاغ كاذ ذإ ريزولا

 ةاضقلاو « قادصلا ةاضقلا ىضاق أرق ىتح فقوو « ريزولا نع بئان هنأك

 نبي اهلعش «ردبلاو باوثألا هديب ناطلسلا ذحأو . دوعق حياشملاو ءارمألاو

 ناطلسلا لمح نأ اوبأو ءاسمألا ماقو . هدازدوادخ ىدلوو ىذاقلا ىدب

 نأ ءاسمألا راك ضعب سحأو « سولحلاب مه سحأ  هسفنب مهيديأ نب كلذ



 مس بال

 هفاصنإو ناطلسلا عضاوت َّق ةياكج

 هاعدو ©« بجوم ريغ نم هاخأ لتق هنأ دونملا راج نم لجر هيلع ىعّدا
 سف « ىضاقلا سلجم ىلإ « هعم حالس الو هيمدق ىلع ىضمف . ىضاقلا ىلإ
 هل موقي ال هسلجم ىلإ هءاج اذإ هنأ كلذ لبق ىضاقلا سمأ دق ناكو . ٍمدَحَو
 ىضري نأ هيلع يكف .ىضاقلا ىدي نيب فقوو سلجملا ىلإ دعصف .كرحتبالو
 . هاضرأف هيخأ مد نع همصخ

510 
 « ايلام اقح لبق هل نأ نيماسملا نم لجر ةره ناطلسلا ىلع فاو

 لاملا ءاطعإب ناطلسلا ىلع محلا هجوتف « ىضاقلا دنع كلذ ىف امصاختف

 : ءاطعأف

 اهلثم ةياكح
 ىلإ هعفرو « بجوم ريغ نم هب رض هنأ كولملا ءانبأ نم ىض هيلع ىعداو

 نم هنكمأ الإو «كلذ لبق نإ لاملاب هيضري نأ هيلع محلا هجوتف . ىضاقلا

 ءاصع هاطعأو ىصلا رضحتساو «هسلجل داع دقو ذئموي هتدهاشف .صاصقلا

 . هسأر نع تراط دق (10(الكلا) تبأر ىتح « ةيرض نيرشعو ىدحإ

 . سالقلا نم برض اهنأ قيس (!)



 ميسا ميل سل

 ةالصلا ةماقإ ىف هدادتشا ك ذ

 « تاءامملا ىف اهتمزالمب ارمآ « ةالصلا ةماقإ ىف اذيدش ناطلسلا ناكو

 ءاهكرتىلع لاجر ةعست دحاو موي ىف لنق دقلو .باقعلا دشأ اهكرت ىلع بقاعي

 « قاوسألا ىلإ كاذب نيلكوملا لاجرلا ثعبي فاكر ٠ ام مهدحأ ناكو
 (١1نييرئاتسلا باقع ىلإ ىهتنا ىّح «بقوع ةالصلا ةماقإ دنع اهم دجو نف

 صمأو . ةالصلا اوعيض اذإ «(روشملا) باب ىلع مادخلا باود نوكسمب نذلا

 اوناكف . مالسإلا طورشو ةالصلاو ءوضولا ضئارف ملعب سانلا بلاطي نأ

 كلذ نوسرادتي سالا راصو . بقوع هنسحي مل ,نف « كلذ نع نولأ

 . هنوبتكيو قاوسألاو ( روشملاب )

 .عرشلا ماكحأ ةماقإ ىف هدادتشا كد

 ناخ كرابم هاخأ سمأ نأ كلذ ىف لعف اممو . عرشلا ةماقإ ىف اديدش ناكو

 (كلانه ةعفت م ةبق ىف نيدلا لاكةاضقلا ىضاق عم ( روشملاب ) هدوعقنوكي نأ

 . ناطلسلا ةبترك « َداََمملا اهب فحت ةبترم اهب ىضاقللو « طسبلاب ةشورفم

 عنتماو ءارمألا راك نم قح هيلع ناكن ف . هتيمب نع ناطلسلا وخأ دعقيو

 . هنم فصنيل ىضاقلا دنع ناطلسلا ىعأ لاجر هرضحي «هبحاصل هئادأ نم

 )١( ةيبرعلا ىف ةيمسنلا هذه فرت ال -



 كه 0

 هدوعقو ملاظملاو مراغلا هعقر كد

 نيمولاظملا فاصنإل
 «هدالب نع سوكملا عقرب ناطلسلا سمأ نيعب رأو ىدحإ ةنس ىف ناك امو

 رظنلل هسفنب سلحي راصو . ةصاخ رشعلاو ةاكزلا الإ سانلا نم ذخؤي الأو

 هيدي نييفقيالو .(روشملا) مامأ ةبحرب « سيمو نينثا موي لك ىف ملاظملا ىف

 فرشو باج ا ديسو ( بجاح صاخ) و ( بجاح ريمأ )الإ مويلا كلذ ىف

 نيعو .هبد_ نيب فوقولا نم ىوكشلا دارأ نمم دحأ عمب الو . ريغال باج

 ذخأل « (روشملا) نم ةعبرألا باوبألا ىف نوسلجي ءارمألا راك نم ةعب رأ

 بحاص ذخأ نإف .( زوريف كلما ) همعنبا مهنم عبارلاو .نيكتشملا نم صصقلا

 « عبارا وأ ثلانلا وأ ىناثلا هذخأ الإو « نسف- كاشلا نم عقلا بابلا

 هذخأ نإف . كيلامنا ىضاق ناهلبا ردص ىلإ هب ىضم هنم هوذخأي مل نإ و

 لف مهنم دحأ ىلإ هب ىضم هنأ هدنع مص نإف . ناطلسلا ىلإ اكش الإو هنم

 هب علا مايألا رئاس ف صصقلا نم عمتجي ام لكو . هبّدأ هنم هذخأي
 . ةرخآلا ءاشعلا دعب ناطلسلا

 ءالغلا ُّق هماعطإ كذ

 00 غلب ىبح ءالغلا دتشاو «دنسلاو دنهلا دالب لع طحقلا ىلوتسا امو

 ةتس ةقفن لهد لهأ عيمج ىطعي نأ ناطلاسلا ىعأ « ريناند ةنس حمقلا

 ناسنإ لكل برغملا لاطرأ نم فصنو لطر باسع © نزخملا نم رهشأ

 . نالطر نما (1)



 دل مو

 نوبتكي ةأاضقلاو 0 اهم . دبع وأ رح ريبكح وأ ريغص 4 مويلا ىف

 وع دهاوب © طحت سانلا نورض#و «تاراحلا - 8

 قراخلاا همكو نيكاسملاب هقفرو هفاصنإ و «هعضاوت نم انمّدقام لع ناكو

 .ردانلا ىف الإ لوتق» نع هباب ولي ال « ءامدلا ةقارإ ىلع رساجتلا ريثك « ةداعلل

 تنئج دقلو . كلانه نوحرطي و هباب ىلع نولتقي سانلا ىرأ ام اريثك تنكو

 ؟ هذهام تلقف «ضرألا ىف ءاضيب ةعطق ىلإ ترظنو «سرفلا ىبرفتف اموي

 ىلع بقاعي ناكو . عطق ثالث عطق لجر ردص ىه : ىباحصأ ضعب لاقف

 قو ."”فرشلاو حالصلاو ملعلا لهأ نم ادحأ مرتحي الو . ةريبكلاو ةريغصلا

 ناك نف .نوُمم نيديقملاو نيلولغملاونيلسلسملا نم (روشملا) ىلع دري موي لك
 لك ىنؤي نأ هتداعو . برضض برضلل وأ « بذع باذعلل وأ « لتق لقال

 نوجرح المهمإف «ةعم+لامويادع م ه4( روشملا) ىلإ سانلا ن ه نجت ىف نم عيمج موي

 . ءالبلا نم هللا انذاعأ . نوحيرتسيو هيف نوفظنني مهتحار موي وهو . هيف

 هيخأل هلتق ؟ ذ

 ناكو . نيدلا ءالع ناطلسلا تنب همأو « ناخ دوعسم همسا خأ هل ناكو
 زقاف كلذ نع هلأسو . هيلع مايقلاب همهتاف . ايندلا ىف تيأر نم لمجأ نم

 ٠ سانلا ءاضحإ هب دارملاو - مامز عمج قلل

 . مافك « الوع هلابع لاع + ملوق نم ةرم مسا 0
 5 ٠ قبس (ل ةافاتم لوقلا اذه ىف (9



 .بذعي كلذ لثم نم ناطلسلا هيلع هيعدبام ركنأ نم هنإف «باذعلا نم افوخ

 الجر نيسمت“و ةنامالثل هلتق 5ذ

 لاتق ىلإ ةرقب فسوي كلملا عم هجوتت كسعلا نم ةصد نيع ةرم ناكو

 مظظعم هعم جرخو فسوب جرفخ . لهد زوحب ةلصتملا لابكلبا ضعبب «رافكلا
 سمأف «كلذي هملعي ناطاسلا ىلإ ففسوي بتكف . مهنم موق فاختو ءركسعلا

 « كلذ لعمق . نيفلختملا كئلوأ نم دجو نم ىلع ضبقيو ةنيدملاب فاطي نأ

 . اولتقف نيعمجأ مهلتقب ىمأف . مهنم نيسمتو ةئامثالث ىلع ضبقو

 هلتقو نيدلا باهش خيشلا هبيذعت رك ذ

 ةنيدم بسنت ىذلا نئاسارحلا ماخبا خيش نبا نيدلا بابش خيشلا ناكو

 ءاحلصلا مياشملا راك نم © كلذ انصصق ام ىلع © هدج ىلإ ناسارخي ماجلا

 نيدلا بطقناناطلسلا ناكو . امويرشع ةعبرأ '١١'لصاوب ناكو . ءالضفلا

 مْدَحم نأ دارأ دمح ناطلسلا و اماف . هب ناكربتيو هناروزيو هناظعي قلو
 « ءاحلصلاو ْعيأشملاو ءاهقفلا مدخي نأ هتداع نإف « هتمدخ ضعب ىف خبشلا

 معلا لهأ الإ نوامعتسا اونوكي مل مهنع هللا ىضر لوألا ردصلا نرأ اجتحم

 )١( ىشاوحلا ىف كلذ ىلإ انرشأ نأ قبس ا <« ةعباتتم اهموصي .



 مسا إلا سس

 كلذب ناطلسلا ههفاشو . ةمدحلا نم نيدلا بابش خيشلا عنتماف . حالصلاو

 صأو . كلذ نم ناطلسلا بضغف « عانتمالاو ءابإلا رهظاف « ماعلا هسلجي ىف

 نيدلا ءايض ىبأف . هتيلل فيّذي نأ ىنانمسلا نيدلا ءايض مظعملا هيقفلا خيشلا
 امهنم دحاو لك ةيحل فنشب ناطلسلا أف . اذه لعفأ ال لاقو . كلذ

 «لكْنرو ءاضق ةدم دعب هالو مث . كنلتلا دالب ىلإ نيدلا ءايض ىفنو . تفتتف
 مث « ماوعأ ةعبس اهب ماقأف « دابآ ةلود ىلإ نيدلا باهش ىفنو . اب تاف

 اولثتمو هيلع مالسلل اوتأي نأ ءارمألا سمأو « همظعو همك أف هيلإ لسرأ

 , هقوف ناطلسلا راد ىف دحأ نكي لو « هلارقأ

 رصقلا كلانه ىبو « كنكلا رهن ىلع ىنكسلا ىلإ ناطلسلا لقتنا الو

 بلط « كلانه ءانبلاب سانلا سعأو ( ةنحلا هبش هانعم ) راود كرمسو فورعملا
 ضرأ ىلإ هل نذأف «ةرضحلاب ةماقإلا ىف هل نذأي نأ نيدلا باهعش خيشلا هنم

 هفوج ىف عنص اريك افهك اهب رف « لهد نم لايمأ ةتس ةفاسم ىلع تاوم

 كلت رمعو « ( نوج ) رهن نم ءاملا بلجو . ماملاو نرفلاو نزاخملاو توببلا
 . ةطحاق نينس تناك انألا « اهلعَتسم نم اريشثك الام عمج و « ضرألا

 نومدخي هديبع ناكو . ناطاسلا بيخ» ةدم ماع فصنو نيماع كلانه ماقأو
 ع ع 2 0

 3 مهماعنأو مهسقنأ ىلع هنودس و « اليل راغلا نولخديو ارابت ضرألا كلت

 . كلانه عينم لبج ىف مهنأل « رافكلا قارس فوخ
 لايمأ ةعيس لع هيقلو خيشلا هلبقتسا « هترضح ىلإ ناطلسلا داع امو

 هيلإ لسرأ مث . هراغ ىلإ داعو . هئاقل دنع هقئاعو ناطلسلا همظعف . اهنم

 ناكو « ىرأب رذتلا كلملا صلت هيلإ ثعبف « هنايتإ نم عنتماف مايأ دعب
 : هل لاقف ٠ ناطسلا شطب هردحو « لوقلاب هل فطلتف « كولملا ءاربك نم

 سماق . كلذب هريخأف ناطلسلا ىلإ كلملا صلخم داعف . ادبأ (ملاظ مدخأ ال

 . ماظ تنأ معن : لاقف ؟ملاظ ىنإ : لئاقلاتنأ : هل لاقف ءهب ىتأف «هب ىنوي نأ



 هسارخإ و لهد ةنيدمل هبسرحت (بنم « ارومأ دّدمو « اذكو اذك كملظ نمو

 ىنأ اذه تبثي : لاقو ناهللا ردصل همفدو هفيس ناطلسلا ذخأف . اهلهأ

 دهعشي نأ ديري نمو : نيدلا باهش هل لاقف . فيسلا اذهب قنع عطقتو «لاظ
 ةيبكن كلل هميلستب ىمأو . . كسفن ملظ فرعت تنأ نكلو ؟ لتقف كاذب
 ةعبرأ كالذك ماقأو 1 هيده لغو « دويق ةعب رأب هديقف « ةيرادطودلا('سأر

 ىلإ هب ىلؤي اهنم موي لك ىفو . برش الو لكأ. ال ةلئساوم اهنزي شع

 :لوقيف «كلوق نع عجرا : هل نولوقيو «حياشملاو ءاهقفلا عمو .(روشملا)

 عيارلا مويلا تاك ملف . ءادهشلا ةرمز ىف نوك أ نأديرأو « هنع عجرأ ال

 : لاقو . لكأ نأ ىبأت « كلملا صلخم عم ماعطب ناطلسلا هيلإ ثعب ءرشع

 ىلإ هب أ هدع مويلا ىفو . هيلإ كماعطب عجرا . ضرألا نم قزر عفر دق

 «هوظعوف «ةزمعألا هوجوو مياشملاو ءاهقفلاعمج و «ناهحلا ردص ىضاقلاراد

 .ىلاعت هللا همحر هقنع تيرضف . كلذ ىبأف « هلوق نع مجري نأ هنم اوبلطو

 قف

 ىناساكلا نيدلا فيفع سردملا هيقفلل هلتق 5 ذ
 هع نيبمهقو

 نأو «كلملا راد جراخ ىف رابآ رفحب سمأ دق طحقلا ىنس ىف ناطلسلا ناكو

 مهفلكو .ةقفتلا نم ةعارزلا مزلي امو رّذبلا سانلا ىطعأو . عرز كلانه عوزي

 لصحال عرزلا اذه :لاقف «نيدلا فيفع هيقفلا كلذ غلبف ٠ "ترد كلذ عرز

 كسفن لخدت ءىش ىأل : هل لاقو .هنجسف ناطلسلا نإ هب ىو هنم دارملا

 هقيرط ىف هبقلو . هراد ىلإ نهدف ةذهادع ةحارس هنإ مث ؟ كلللا رومأ ىف

 لاقف . كصالخ ىلع هلل دملا : هل الاقف « ءاهقفلا نم هل نابحاص اهلإ

 ٠ سوماق ٠ رهللا ءارو امم دلي © ناساك ىلإ ةيص (؟)



 ثيل دح

 ىلإ اولصي ملف اوقرفتو ٠ نيملاظلا موقلا نم اناجن ىذلا هلل دسم لا : هيقفلا

 : لاقف ٠ هيدب نيب مهتلالث رضحأف مهب صأق ٠ ناطاسلا كلذ غلب ىتح مهرود

 عطقب نأ وهو «7١2لئاج هقنع اوب رضاف « نيدلا فيفع ىنعي « اذه اوبهذا

 : هل الاقف . نيرخآلا قنع اوب رضاو . ردصلا ضعب و عارذلا عم سأرلا

 : امل لاقف ؟ انلتقت ةمرح ىأبف نحن امأو « هلوقب باقعلا قحتسيف وه امأ

 . هللا مهمحر ءاعيمج اولتقف « هيلع اّنقفاو امنأكف «داكتت ملف همالك اّعمس اكنإ

 دنسلا لهأ نم نيبقفل اضيأ هلتق ؟ذ

 هتمدخ ىف اناك

 ضعب ىلإ «هتيع ريمأعم ايضمي نأ نييدنسلا نيهيقفلا نيذه ناطلسلا سمأو

 ريمألا اذه نوكي و « اكل ةيعرلاو دالبلا لاوحأ تملس امنإ امل لاقو « دالبلا

 نيينو «هيلع نيدهاشلاك نوكت امنإ : هلالاقف . هب هنأرمأت اع فرصتي اكعم

 ءاهاعيضتو ىلاومأ الك أت نأ مدصق امنإ : امل لاقف .٠ هعبتيل قا هجو هل

 «ملاع دنوخاي هلل شاح : هل الاف . هل ةفرعمال ىذلا ىكرتلا اذه ىلإ كلذ ابسفتو

 هداز خيشلا ىلإ امهب اوبهذا . اذه ريغ ادصقت مل : امل لاقف . اذه اندصقام

 ديري ناطلسلا : امل لاقف ٠ هيلإ امهب بهّذق . باذعلاب لكوملا وهو« ىدّيواهنلا

 الإ اندصق ام لاو : الاقف . اكسفنأ ابدعت الو نادصقت ام ارقأف « امكلتق

 مناع + تاذعلا نم دي + وح ضني (هوقوؤ + هعئارل لاقف < انكم

 : ةأس ديدح ةحيفص اههنم دحاو لك ر دص ىلع لعَجو 4 امهئافقأ لع

 مل امهنأ امبسفنأ ىلع ارقأف « امهيردص محلب تبهذف « ةهيزه دعب تعلق مث

 « امل قح الف«لتقلل ناقحتسم نامرجم امهنأو « ناطاسلا هلاق ام الإ ادصقي
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 دل ه4 م ال

 هب افرتعاو « كلذب امهطخ ابتكو . ىرحأ الو ايند امهئامد ىف ىوعد الو

 ريغ نع ناك امهفارتعا نأ هيف بتكو . دقعلا ىلع لجسف ٠ ىضاقلا دنع

 ليجعت نأ ايأرف ٠ باذعلا دشأ ابذعل انهركأ الاق ولو . رابجإ الو هاكإ
 . للاعت هللا امهمحر «التقف  يلألا باذعلاب توملا نم ايل ريخ قتعلا برض

 دوه خيشلل هلتق ؟ذ

 نيدلا نكر ىلولا لاصملا خيشلا ديفح « دوهب ىمسملا هداز خيشلا ناكو
 امظعم « نيدلا نكر خيشلا هّقجو « ىناتأملا ءايركز ىبأ نب نيدلا ءاهب نبل
 لتقو « ناطلسلاب امبش ناك ىذلا نيدلا داهع هوخأ كلذكو . ناطلسلا دنع

 ناطلسلا ىطعأ نيدلا دامع لتق (ملو . هكذنسو « نانْولْشَك ةعيقو موي

 ٠ هتيوازب دراولاو رداصلا معطيو ابنم لك أيل ةيرق ةئام نيدلا نكر هاخأ

 ٠ دوه خبشلا هدي ةيباوزلا نر هناكم ىصوأو نيدلا نكر خيشلا قوتف

 ٠ ىمع ثاريمب قحأ انأ : لاقو « نيدلا نكر خيشلا ىنأ نبا كلذ ىف هعزانو

 ىطعأف ءاموي نونامث نام نيبو اهنيب و « دابآ ةلودب وهو ناطلسلا ىلع امد
 ىتنأ نبا ناكو ٠ الهكن اكو ٠ خيشلا هل ىصوأ ام ىلع ةخويشلا ادوه ناطلسلا ع م

 جرخي نأو « هلحي لزتم لكى ف هفييضتب صأو ناطلسلا همرك أو . ىتف خيشلا

 لصو املف ٠ ةوعد هيف هل متصتو « ناتلم ىلإ هب رمي دلي لك لهأ هئاقل ىلإ
 نميف تنكو . هئاقلا نايعألاو ياشملاو ةاضقلاو ءاهقفلا جرحت ةرضدال سمألا
 .؟0ةب ونجم هليخو « لاجرلا اهلي“ 7١ةلود بك ار وهو « هانيقلتف هيلإ جرح
 امثإ : تلقو .٠ ةلودلا هب وكر ىف هلعق نم ناك ام نأ تكنأو . هيلع اتماسق

 ٠ ةغللا بتك ىف امل ئمملا اذه دجن ملو  ةفحناك ءىث اهتأ رهظي )١(
 5 ىشاوحلا نم رخآ عضوم ىف ةناكلا هذه ىتعم انرسف قيل



 ب

 . حياشملاو ةاضقلا نم هئاقلل جرحت نم رياسل و سرفلا بكري نأ هل ىغبفي ناك

 نم هعتم ملأ ببسل ناك الوأ هلعف نأب رذتعاو . سرفلا بكرف ىمالكه غابف

 لام نم اهف قفنأ ةودد ابب هل تعنصو « ةرضحلا لخدو . سرفلا بوكر

 طاوسلا دمو . ةزعألاو ءاهقفلاو ياشملاو ةاضقلا رضحو . ريثك ناطاسلا

 . هقاقحتسا ردق لع لك ذخأف « مهاردلا تيطعأ مث . ةداعلا ىلع ماعطلاب اوتأو

 . ارانيد نيسمنو نيتئام انأ ٌثيطعأو « راتيد ةئامسم ةاضقلا ىضاق ىطعأت
 . ةيناطلسلا ةوعدلا ىف مل ةداع 7

 هلعب © ىزاريشلا نيدلا رون خيشلا هعمو هدلب ىلإ دوه خيشلا فرصنا مث

 ناطلسلا لامنم ةوعدلاهل عنصي و « هت وازب هدج ةداج ىلع هسلجيل ناطاسلا

 «دنسلا دالب ريمأ كلما دامع نإ مث .اماوعأ اهم ماقأو هتبوازب رقتساو .كلانه

 اهقافنإ و لاومألا عجب نولغتش هبراقأو خيشلا نأ ركذي ناطلسلا ىلإ بتك

 « لاومألاب مهتبلاطمب سعألا ذقتف . ةيوازلاب ادحأ نومعطي الو « تاوهشلا ىف
 مهنم ذخأي راصو . اضعب برضو مهضعب نمسو « اهب كلملا دامع مهللاطف

 . مهدنع ناك ام صلختسا ىتح « مايأ ةدم رانيد فلأ نيرشع موي لك

 سهومباب ناتعصرم نالمعن اهلج نف «رئاخذلاو لاومألا نم ريثك ممل دوو
 . دوه خيشلا تنبل اتناك امهنإ ليق . رانيد فالآ ةعبس اتعيب « توقايلاو

 كارتألا دالي ديري بره خيسشلا ىلع لاحلا دتشا اسلف . هل ةيرسل لبقو
 هئعبب نأ هرمأف « ناطلسلا ىلإ كلذب كلملا داسع بتحو . هيلع ضيقف

 . هيلع ضبق ىذلا حّرس هيلإ الصو املف . هيلع ضبق ىذلا ثعببو

 :ناطلسلا هل لاقف . رذعب رذتعاف ؟ رفت نأ تدرأ نبأ : دوه خيشلل لاقو

 نيدلا ء“اهب خبشلا نبا انأ : لوقتف كارتألا ىلإ بهذت نأ تدرأ امنإ

 « هقنع اوب رضأ . انلاتقل مهب ىنأتو « اذك ىعم ناطلسلا لعف دقو « ايركز

 8 ىلاعت هللا هر هقتع تيرضف



 كك

 « لوك ةنيدمب اني اس نيفراعلا جات نب نيدلا سم ملاصلا خيشلا ناكو
 مف هيلإ لسراف «لوك ةنيدم ناطلسلا لخدو . ردقلا ريك « ةدابعلل امطقن.»

 قفتاو . هرب لو فرصنا هلزتم براق امل مث « هيلإ ناطلسلا بهذف « هنأ

 هعبابو «تاهخحللا ضعبب ناطلسلا ىلع فلاخ ءاسمألا نم اريمأ نأ كلذ دعب

 نيدلا سمش خبشلا سلي ريمألا اذه ركذ عقو هنأ ناطلسلل لقتف . سانلا

 «خبشلا ىلإ ءارعألا ضعب ناطلسلا ثعبف . كلل حلصي هنإ لاقو ءيلع ىننأف

 ني رضاح اناك امهنأ رك ذ هنأل ءاهبستحمو لك قفا دقو هدالوأ ديقو هديقف

 اونجسف مهب سعأو © فلاخلا ريمألا ىلع خيشلا هيف ىنثأ ىذلا سلجلا
 .نجسلاب خيشلا تامو . بستخحلا ىنيعو ىضاقلا ىنيع لمس نأ دعب «اعمج

 مث « سانلا نالأسيف نيناجسلا ضعب عم ناجرخي بسنحماو ىضاقلا ناكو

 نوطلاخي اوناك خيشلا دالوأ نأ ناطلسلا غاب دق ناكو . نجسلا ىلإ نادر
 « نجسلا نم مهجرحتأ هوبأ تام املف ٠ مهنوبحصي و مهتاصعو دونملا رافك

 نم ظاتغاف ؟ انلعف امو : هل اولاقف . نولعفت متنكام ىلإ اودوعت ال : مل لاقو

 ىنريخأ : لاقف « ىضاقلا رضحتسا مث . اولتقف اعيمج مهلتقب سمأو « كلذ

 لمأف © مهلاعفأ لثم لعفيو « اول نيذلا ءالؤه ىأر ىرب ناك نع

 « ناطلسلا ىلع هالمأ ام ضرع املف . دإبلا رافك نم نيريثك لاجر ءامسأ

 هللا همحر «هقنع تبر ضف . هقنع وب رضا « دلبلا برُحي نأ بحي اذه : لاق

 . ىلاعت



 م

 ىرديلا خيشلل هلق ىذ
 وهو . دنحلا لحاس نم « ةيابنك ةنيدمب اك اس يردبحلا ىلع خيشلا ناكو

 . ةريثكلاروذنلا رحببلاب راجتلا هل رذي «تيصلا ديعب رك ذلا ريهش ردقلا مظع

 رذ امبرو . ملاوحأب (17!فشاكي ناكو . هيلع مالسلاب اوءدب اومدق اذإو

 هلرذت اب هماعأ « هيلع مالسلل خيشلا ىتأ اذإف « هيلع مدنو رذنلا مهدحأ

 ىضاقلا فلاح الف .0"2هب ربتشاو تارم كلذ هل قفتاو . هب ءافولاب سأو

 امد ىرديحلا خيشلا نأ َناطلسلا غلب « تاهملا كلتب هتليبقو ىناغفألا لالج

 . هعباب هنأ اضيأ ركذو « هسأر نم (هتيشاش) هاطعأو نيدلا لالج ىضاقلل

 ناطلسلا فلخ « لالج ىضاقلا مزهناو هسفنب مهملإ تاطلسلا جرحت املف

 ثحبلاب هسعأو « ةيابنكب « هيلع انعم نيدفاولا دحأ «(تحب ريمأ) كلل َقَرَش

 لع عشا رعخألا» ملوقب كي ءاهقف هعم لعجو « فالللا لهأ نع
 .هلتقب اوكح . هل اعدو هتيشاش مئاقلا ىطعأ هنأ تبثو « هيدب نيب ىرديحلا

 هنع ىَتعي هنأ اونظو « كلذل سانلا بجو . اثيش لعفي ل فايّسلا هبرض املف
 . ىلاعت هللا هحر . ايرضف هقتع برضيرخآ افايس سعأف . كلذ ببس

 0 و . 7 و. ٠و

 هيخأو ناغوطل هلتق ؟ ذ

 ىلع ادفوف . ةناغّرق ةميدم لهأ راك نم هوخأو ىناَعْرقلا ناغوُط ناكو
 اماف . ةدم هدنع اماقأو . اليزح ءاطع اهاطعأو امملإ نسحأف ناطلسلا

 دحأ امهب ىشوف . رارفلا الواحو اههدالب ىلإ عوجرلا ادارأ امهماقم لاط

 يهدابع نم علطي ال ىلاعت هللا نكلو * بيغ فك ملاوحأ نع هل فشكي هنأ ديرب )000(

 4 مارلا هلادب أو هلسر نم كلذب هصتخا نم الإ تايبغملا ضعب لع

 ضاق بناس



 امهب ىثو ىذلا ىطعأو . اطسوف امهطيسوتب ىعأف « ناطلسلا ىلإ امهءاحصأ

 هب ىشوام تبثو دحأب دحأ ىثو اذإف «دالبلا كلتب مهتداع كلذكو . احلام عيمج

 . هلام ىطعأ « لتقف

 راجتلا كلم نبال هلتق كذ
 نيع فالخ عقو املف . هيضراعب تابنال اريغص اباش راجتلا كلم نبا ناكو

 لعو هيلع ضبقو كلملا نيع مزه «هرك ذنس م «ناطلسلل هلاتقو همايقو كلما

 اف « كلا بطق نبا هروصو راجتلإ كلم نبا مهتلمج نم ناكو « هباحصأ

 قالا اهو كوالا ءان اة ساري, فخ قاما ناشف اع
 ةاضقلا ىضاقل ىزيريتلا لع ريمأ هجاوخ بجاملاا لاق اتام املو . انام

 :لاقف . ناطلسلا كلذ غلبف . لتقلا هيلع بجي مل باثلا كلذ :نيدلا لاك
 ن##و « اهوحن وأ ةعرقم قام برضف هب ىهأو . هتوم لبق اذه تلق اله

 «هيايث سبل دقو مويلا كلذ ىناث ىف هتبأرف . هلام عيمب نيفايسلا ريمأ ىطعأو

 نجسلاب ماقأو . وه هنأ تننظف « هسرف بكرو هسأر ىلع هتوسنلق لعجو
 لا هاف ةيناث هيلع بضغ مث . 0 اروهش

 هبا رهظ ىلع هل مّقوف هفطعتسي هبلإ بتكو « ةارب رقتساف . ناسارتت

 0 ملال كرم

 «رفسلا ىف ىهاوملا ةنازع ىف رظنلا ىلهدب ءابطحلا بيطخ لو دق ناكو
 ءىشد اوبهذو « ةنازلا كلت ىلع اوبرضف اليل رافكسلا قارس ءاج نأ قفتان*

 . لاعت هللا همر . تام ىتح بيطخللا برضي سعأف © اهنم



 مسسلا © ج00 دس

 اهلهأ قنو ىلهدل ةبيرحن وذ

 (17بببسو . اهنع ىلهد لهأل هالجإ ناطلسسلا نم مق ناكام مظعأ نمو

 : امملع نويتكيو اهيلع نومتخيو .هبسو همتش اهف قئاطب نوبتكي اوناكمهنأ كاذ

 اعيمج اهلهأ نم ىرتشاو . لهد بيرخت ىلع مزعف . هبسو همتش أهبف دجو
 اوبأف . دابآ ةلود ىلإ اهنع لاقتنالاب مهلرصأو ءاابنع مل عفدو « ملزانمو ,هرود

 ىفتخاو « مهمظعم لقتناف .ثالث دعب دحأ اهب قبب الأ هيدانم ىدانف .كلذ

 اعيمج اهلهأ جرحت كلذ لعف املو. اهب قب نمع ثحبلاب صاف .رودلا ىف مهضعب

 نم ىثدخل . اهشورع ىلع ةيواخ ةنيدملا تيقبو ©« مهتعتمأو محلاقثأ اوكرتو

 سيلو لهد ىلإ رظنف « هرصق حطس ىلإ هليل ناطلساا دعص : لاق هب قثأ

 مث . ىرطاخ ١" نّدبتو ىلق باط نآآلا : لاقف . جارس الو ناخد الو ران ا

 رمعت ملو مهدالب تبر فن « اهورمعيل ىلهد ىلإ اولقتني نأ دالبلا لهأ ىلإ بتك

 (ىل اهاندجو كلذكو . ايندلا ندم مظعأ نم ىهو . اهتماضو اهعاسنال ىلهد

 اذه رثآم نم اريثك انك ذ دقو . ةرامع ليلق الإ اهم سيل ةيلاخ اهيلإ انلخد

 .همايأ ىف ثداوحلاو عئاقولا نم المج ركذنلف ."”اضيأ هنم مق امثو ناطلسلا

 ٠ لعفام ىلع هتلخ ةميظع ىرخأ باسأ كانه تناك هنأ ديال لب . فاكر غ بسلا اذه (1)

 . تأدهو ىمقن تحاترا (؟)

 ضرعل « ةوسقلا بورض نه ناطلساا اذه هيكترا امو لتقلا تاياكح تايثإ انرثآ (؟)

 1 ٠ دالبلا كلم ىف دهعلا اذهل ةقداص ةروص "ىراقلا ىلع



 هنم نم هتبالو لَوَأ همهأ هب حتتفا ام رك ذ

 ةروبرودأجب ىلع

 فتراطلسلا رضحأ « سانلا هعبابو « هيبأ دعب كلملا ناطلسلا ىلو الو

 كفو هيلع ّنف « قلعت ناطلسلا هرسأ ناك ىذلا « ةروب روداهب نيدلا ثايغ
 « هتكلمم ىلإ هفرصو «ةليفلاو ليخلاو لاومألا نم ءاطعلا هل لزحأو « هدويق

 ةكلملا كلت نوكت نأ ىلع هدهاعو « نا يهاربإ هيخأ نبا هعم ثعبو
 لعو « املا بطخيو « (١)ةكسلا ىف اعم اهؤامسأ بتكتو « امهنيي ةرطاشم

 دنع ةنيهر نوكيل « طاب فورعملا ادم هنبا نيدلا ثايغ فرصي نأ
 هنأ الإ « هيلع طر ام مزتلاو هتكلمم ىلإ نيدلا ثايغ فرصناف . ناطلسلا
 ناطلسلا ثعبف . همالكى بدألا ءاسأو . عنتما هنأ ىعّداو . هنبأ ثعبي مل
 نيدلاثايغ اولتاقف «ىرتتلا لخلد مهدريمأو ناخ مهاربإ هيخأ نبا ىلإ رك اسملا

 . دالبلا لع هب فيطو « نينلاب ىشحو هدلج اوخاسو ع هولتقف

 كالذي لصتا امو هتمع نبا ةرول كد

 هاعفب«(بّسسا تدك ) نيدلا ءاهب ىمسي تخأ نبا قف ناطلسلل ناكو
 . الطب اعاهش ناكو . هنبا ةعيب نم عنتمأ هلاخ تام املف . ىحاونلا ضع اريمأ
 «لاتقلا دتشاو ناسرفلا قتلاف . راكلاءامألا مهيف رك اسعلاهيلإ ناطلسلا ثعبف
 كلم ىلإ نيدلا ءاهي رفف « ناطلسلا ركسعل ةكلا تناك مث .نيركسعلا الكر يصو
 ناسلب وهام لثك مهدنع ىارلاو .(ةليينك ''ىارلاب) فرعي «رافكلا كولم نم

 . مهاردلا هيا برضت ىذلا ديدحلا بلاق ةكسلا لصأو - دوقتلا دارملا (')
 . نائيدنم ناتلكلاو ٠ كلملا وهو « اجارلا وه ىارلا (')



 دالب هل ىارلا اذهو . هب وه ىذلا ملقإلا مسا ةليبنكو «ناطلسلا نع ةرابع مورل
 نيدلا ءام هيلإ بره املف . رافكلا نيطالس رباك | نم وهو . ةعينم لابج ىف

 دفنو « رفاكلا ىلع سمألا دتشاو دالبلا كلت اورصحو « ناطلسلا رك اسع هت

 دق لاحلا نإ : نيدلا ءاببل لاقف « ديلاب ذخ وي نأ فاخو « عرزلا نم هدنع ام

 تنأ بهذاف « ىنعبت نمو ىنايعو ىسفن كالهإ ىلع مزاع انأو . هارت ام تغلب

 . كعتعس هنإف هدنع رقأف « هل هامس رافكلا نم ناطلسل « نالف ناطلسلا ىلإ

 قرحأو تجحأف ا (ةلينك ىار) صأو .هيلإ هلصوأ نم هعم ثعبو

 ىتقفاوم تدارأ نف «ىسفن لتق ديرأى نإ : هتانبو هئاسنل لاقو . هتعتمأ اهف

 ضرأالا لبقتو ©« لدنصلاب نهّدتو لستغت نهنم ةأرملا تناكف . لعفتلف

 كلذ لثم لعفو . اعيمج نكله ىتح « راثلا ىف اهسفنب ىبرتو « هيدي نيب
 . ءاسنلارئاس نم دارأ نمو « هتلود بابرأو هئارزوو هئارسعأ ءاسن

 لعفو . عّردلا ادع اه حالسلا سبلو لدنصلاب نهّذاو ىارلا لستغا مث
 اولتاقف ناطلسلا كسع ىلإ اوجرخو . هسان نم هعم توملا دارأ نم هلعفك

 ( ةليبنك ىار) دالوأ نم رسأو اهلهأ رسأف «ةنيدملا تلخدو .اعيمج اولتق ىح

 ناطلسلا مهاعجو . اعيمج اوملسأف ناطلسلا ىلإ مهب ىتأف « ادلو رثع دحأ

 رايتميو ارصن مهنم هدنع تيأرف . مهيأ لعفلو مهتلاصأل مهمظعو «ءارمأ
 ناطلسلا برش ىذلا ءاىملاىلع هب مي ىذلا تاتا بحاص وهو « رادرهم او

 . ةدومو ةبحص هنيب و ىنيي تناكو ٠ ملسموبأ هتينكو « هنم

 رافكلا دلب ىلإ ناطلسلا ىاسع تهجوت « ( ةلينك ار ) لتق انو
 ردقأ الانأ : ناطلسلا كلذ لاقت « هب اوطاحأو « نيدلا ءاهم هيلإ أل ىذلا

 ركسع ىلإ هملسأو نيدلا ءاهب يلع ضبقف «(ةليبتك) ىار هلعف ام لعفأ نأ ىلع
 + نس 4 هيلا هيك نأ القا هللا هن اوتأو هراعو هريس 4 قالملا



 - - ور .

 .دالبلا ىلع امهب فيطو «ةروب رود اهب دلجي نرقو « نبتلاب ىمخ هدلجب أو
 ناطلسلا بحاص « ناوُلسك ذئموي اهئءاسمأريمأو دنسلا دالب ىلإ الصو املف

 جرخييو « معلاب هبطاخيو همظعي ناطلسلا ناكو « كلملا ذأ ىلع هتيعمو قلت

 كلذ غابف .نيدلِبا نفدب ناموُلْشك سمأ « هدالب ,ىرم دقو اذإ هلابقتسال

 . هب كتفلا دارأو « هلعف هلع قثف ناطلسلا

 هلتقو ناَحولُسك ةرو ؟ذ
 ملعو © هبلإ لسرأ نيدلكبا نفد ىف هلعف نم ناك ام ناطلسلاب لصتا املو

 رك اسعلا عبو «لاومألا ىطعأو فلاو عنتماف «هباقع ديري هنأ ناحولشك

 انذاك ىتح « لبا ددعلا مهنم هاتآف « ناسا لهأو ناغفألاو كرتلا ىلإ ثعبو

 . هلاتقل هسفنب ناطلسلا جرختو . ةرثك هيلع برأ وأ ناطلسلا ركسع هكسع

 ناطلسلا ذحأو . سه وبأ ءارحصب نام نم نيموب ةريسم لع ءاقللا ناكف

 قيقش نيدلا دامع غيشلا هنع اضوع (رطشلا) تحت لمفب « هئاقل دنع مزحلا

 ىبح املف . هب اهيبش 217 ناكو« اذه ىثدح (١”وهو . يناثلا نيدلا نكر خيشلا

 ناخولْشك كسع دصقو « هركسع نم فالآ ةعبرأ ىف ناطلسلا درفنا لاتقلا

 نأ ركسعلا ىف عاشو .نيدلا دامع اولتقف .هتحت ناطلسلا نأ نيدقتعم «(رطشلا)

 هعم قيبملو هتع اوقرفتو « بهنلاب َناَحوُلْسَكَرك اسع تلغتشاف «لتق ناطاسلا

 هشيج كلذب معو . هسأر نحو هلتقف هعم نمب ناطاسلا هدصقف ٠ ليلق الإ

 صأو « نيدلا ميرك اهضاق ىلع ضبقو ناتلم ةنيدم ناطلسلا لخدو .اورفف

 ال اقلعم هتيأر دقو . هباب ىلع قلعف ناََولْشك سأرب سعأو « خلسف هخلسإ
 « نيدلا دامع اخأ نيدلا نكر خيشلا ناطلسلا ىطعأو . نام ىلإ تلصو

 امهتي وازب اعطي و « اهنم الكأل امهملع اماعنإ « ةيرق ةئام نيدلا ردص هنباو

 . نيدلا دامع نيشلا ىأ (؟) نيدلا نكر حيششلا ىأ 41



 نأسهج هجاوخ هريزو ناطاساا أو . ايركز نيدلا ءابم امهدمل ةلوستملا

 ناكو « رحبلا لحاس ىلع ةريبكةنيدم ىهو «روب لاك ةنيدم ىلإ بهذي نأ

 . اهايإ ريزولا لوخد رضح هنأ ءاهقفلا ضعب ىربخأت . اوفلاخ دق اهلهأ

 الاقف . امهدولج خلس ىمأف « بيطختاو اهب ىضاقلا هيدب نيب رضحأو :لاق

 سمأ انتفلاحم : الاقف ؟ لتقلا اتبجوتسا مب : امل لاقف «كلذ رغب انلتقا : هإ

 هذهب املنقأ نأ ىنلمأ دقو «هسعأ انأ فلاخأ فكف : امل لاقف . ناطلسلا

 . هترضح ىلإ ناطلسلا داعو «دنسلا دالب تدهمت كلذ لعف (لو ؟ ةلتقلا

 فلل

 ليجارق لبجي ناطلسلا شيج ةميزه ركذ

 نيبو هنيب و « رهشأ ةثالث ةريسم لصتي ريبك لبج اذه ليجارق ليجو

 ثعب ناطاسلا ناكو . رافكلا نيطالس ربكأ نم هناطلسو . رشع ةريسم هد

 «سراف فلأ ةئام هعمو «لبخلا اذه برح ىلإ (ةيراديوُدلا)سأر ةيبكت كلملا

 .اهيلي ام كلمو .لبحا لفسأ ىف ىهو ةيذاج ةنيدم كلف . ريثك مهاوس ةلاجرو

 مهاومأو مهدالب اوكرتو «لبحلا ىلعأ ىلإ رافكلا رفو . قرحأو برخو ىسو

 . لبكبا هقوفو داو هنم لفسأ نعو « دحأو قيرط لبجلو . مهكلم نئازحو

 كلذ ىلع نيملسملا ى,أسع تدعصف .ىآ هفلخ درفتم سراف الإ هزوحي الف

 . ايف ام ىلع اووتحاو لسبحلا ىلعأب ىلا لكنرو ةنيدم اوكلمتو . قيرطلا

 . ةماقإلاب مهرمأو . ابيطخو ايضاق مهيلإ ثعبف «حتفلاب ناطلسلا ىلإ اوبتكو

 ليلا تتامو . اوفعضو رسعلا ىلع ضرملا بلغ رطملا لوزن تقو ناك املف

 نع جورحلا ىف هونذأتساو « ناطلسلا ىلإ ءارمألا بتكف . ّىمقلا تلحناو

 )١( ايالامه لاب ةللس نم ٠



 دهسا ] ههاادذدس

 مل نذأت .اودوعيف رطملا] وزن لصف مرصني ىح « هلفسأ ىلإ لوزتلاو «لبحلا

 «نداعملاو نئازحلاا نم اهملع ىلوتسا ىلا لاوم ألا ةيبكن ريمألا دحأت .كلذ ىف

 رافكلا معام دنعف . ليما لفسأ ىلإ اهولصوي و اهوعفريل سانلا ىلع اهقرفو

 نوعطقي اوراصو « قيضملا مهملع اوذأو « ىواهملا كلتب مل اودعق مهجورخب

 الإ دأب رمت الف ©« لبحلاا ىلعأ نم اهنوحرطي و امطق 17 ةّيداعلا راجتألا

 لاومألا رافكلا ذخأو . مهنم نوقابلارس أو سانلا نمر يثكلا كلهف . هتكلهأ

 : ءارسعألا نم ةثالث الإ ركسعلا نم تلْفي لو . حالسلاو ليخلااو ةعتمألاو
 هذهو . هرك ذأ ال امل ثلاثو « هاش ةلود كلملا نيدلاردبو « ةيبكل مريك

 ناطلسلا حلاصو .انيب افعض هتفعضأو «اريبك |رثأ دنلا شيج ىف ترثأ ةعيقولا

 ' لبا لفسأ ىفدالبلا مل نأل « هيلإ هنودؤي لام لع ليما لهأ اهدعب

 . هنذإب الإ اهترامع لع ملل ةردق الو

 : رعملا ةذلبن نيدلا لالخ كيرقلا ةروث 5

 ريزولا تخأ نبا لتق نم كلذب لصتا امو

 «رهشأ ةتس ةريسم للهد نيب و اهنيب و «ريعملا دالب لع رمأ دق ناطلسلا ناكو
 باقنلتقو «هسفنل كلملا ىعّداو فلات . هاش نسحأ نيدلالالج فيرشلا

 ىدحإ ىف بتكي ناكو . همساب مهاردلاو ريئاندلا برضو « هلامعو ناطلسلا

 .نيدلاو ايندلا لالج« نيك اسملاو ءارقفلاويأ ء سي و هط ةلالس : رانيدلا حفص
 جرخو . ناطلسلا وا نسحأ .نمحرلا دسأتب قثاولا : ىرحتألا ةفحصلا ىفو

 هانعمو (رز كشك كّشك) هللاقي عضومب لزتف. هلاتق ديرب هتروثب عمس (ىل ناطلسلا

 مّدقت م « ةمدقلا ةريبكلا )١(



 ل ع

 مايألا كلت ىفو . سانلا تاجاح ءاضقل مايأ ةينامم هب ماقأو . بهذلا رصق

 ع ةثالث وأ ءارمألا نم ةسبرأو « ناهج هجاوخ ريزولا تخأ نباب ىأ

 . نولولغم نوديقم هو

 ةنيدم ىلإ لصوف « هتمّدقم فاذه هربزو ثعب دق ناطلسلا ناكو

 ناكو . امايأ اهب ماقأو 2 لهد نم نيرشعو عبرأ ةريسم ىلع ىهو « راهظ

 « هلاخ لتق ىلع مسبب ىنأ نيذلا ءارسألا عم قفتاف . الطب اعاجش هتخأ نبا

 . ريعملا دالبب مئاقلا فيرشلا ىلإ لاومألاو نئازحلا نم هدنع أمب بره او

 نم دحأ مهب ىشوف . ةعمجلا ةالص ىلإ هجورخ دنع ريزولاب كتتفلا ىلع اومزعو

 ربخأو « بجاسملا ةرْضُن كلملا ىمسن ناكو «ريزولا ىلإ مهرمأ ىف هولخدأ
 مهنعربزولا ثحبف . مهبايث تحت عوردلا مسيل هنومورب ام ةبآ نأريزولا

 : ملوصو نيح هيدي نبي تنكو «ناطلسلا ىلإ مهب ثعبف . كلذك مدجوف

 مهب مأف . سي ةروس قاعد مر وشو 0 ىلأ الاوط ناكو مهدحأ تأرف

 لاح ىلإ درف ريزولا تخأ نباب ىمأو « سانلا لبق ةملعملا ةليفلل اوحرطف

 . كلذ رك ذنسو . هلتقف هلتقيل

 كيكس ةبش « ةنونسم دئادح اهباينأ ىبكت سائلا لتقت ىتلا ةليفلا كلتو

 ىئر اذإف . ليفلا ىلع لايقلا بكري و . نيكاكسلاك ف ارطأ او « ثرحلا

 «هيبانب ةفقلتب مث . ءاوملا ىلإ هب ىرو هموطرخ هيلع فل هيدي نيب لجرلاب
 هسمأي أم هب لعفي و « هردص ىلع هدب لعجيو « هيدي نيب كلذ دعب هحرطيو
 اعطق ليفلا هعطق هعيطقتب هرهأ نإف .ناطلسلا هرهأ ام بسح ىلع «لايفلا

 . ءالؤهب لعق كلذكو . خلسف احورطم هكرت هكرتب سعأ نإ و . دئادحلا كلتب



 هل )طماع اس

 « هركذنس اه ةرضحلاب ةماقإلاب ىفرمأ ةكرملا هذهلل ناطلسلا زهجت الو
 . جرخخو هدالبب نوجاله ريمألا راثق . دابآ ةلود غلي نأ ىلإ هرفس ىف ىضمو

 عمو دوشُلا دشحلا « ةرضحلاب اضيأ ب دق ناهج ةجاوخ ريزولا ناكو
 . ركاسعلا

 يبا سس

 نوجاله ةروث رك ذ

 نوجاله ريمألاراث « هدالب نع دعي و دابآ ةلود .سراطاسلا غلب انو

 هريصو كلذ ىلع دْيِجَلف ريمألا هدعامو . كلملا عّداو روهال ةميدع

 « سانلا دش ىلهدب وهو ناهج هجاوخري زولاب كلذ لصتاو . هلاريزو

 .لهدي مادخلا نم ايقم ناك نم لكو «نييناسارُخا عمبو «ركاسلا عمجو
 هناعأو ٠ ايقم اهب تنك ىنأل « ىنامصأ ةلمملا ىف ذخأو هباحصأ ذخأو

 بترم هانعمو « رادفص كلم ناريق أمهدحأ : نيريبك نيريمأب ناطلسلا

 نوجاله جرخخو . قاسلا وهو « راديرشلا روم كلملا ناقلاو « كاسعلا
 .نوجاله مزهناف . راكلا ةيدوألا دحأ ةفض ىلع ءاقللا ناكف . هركاسعب

 خلسف ةنياملا ريزولا لخدو .ربنلا ىف هرك اسع نم ريثك قرغو © برهو

 ىلوت ىذلا ناكو . لتقلا عاونأ نم كلذ ريغب نيرخآآ لتقو < اهلهأ ضعب

 املاظ ناكو « كلم رَدْجَأب فورعملا وهو « ريزولا بئان بيجتلا نب دم مهلتق

 بابرأ ضع (مبر ناكو . قاوسألا دسأ ناطلسلا هيمسو . بلقلا ىساق

 وحن . نيفلاخنا ءاسن نم ريزولا ثعبو . اناوُدصو اهرمش هنانسأي تايانملا

 .نجسلا ىف كلانه نبضعي تيأرو . هب ّنجسف « رويلاك نصح ىلإ ةئامئالث



 دل |. دلل

 ناطلسلا ؟سع ىف ءابولا عوقو ىكذ

 دالبب فيرشلا لاتق ىلإ دصاة وهو « كنلتلا دالب ىلإ ناطلسلا لصو الو

 ريعملا دالب نيبو امني و «كنلتلا دال ةدعاق ىهو «توكردب ةنيدم لزت «ريعملا

 تامو . مهمظعم كلهف هركسع ىف كاذ ذإ ءاب ولا عقوو « رهشأ ةنالث ةريسم

 هبطاخي ناطلسلا ناك ىذلا هاش ةلود كلملا لثم «ءارسألا راكو كيلاملاو ديبعلا

 ١ لوألا رفسلا ىف هتباكح تمدقت دقو . ىوره ا هللا دبعريمألا لثمو « معلا

 طب رف «لاملا نم عاطتسا ام ةنازحللا نم عفر نأ ناطلسلا هرسمأ ىذلا وهو

 ركسعلاب لح ام ناطلسلا ىأر املو . اهعفرو هداضعأب ةطيرحت ةرشع ثالث

 جري كلملا داكو «فارطألا تضقتناو دالبلا تفلاخو . دابآ ةلود ىلإ داع

 , هتداعس ماكحتسا نم ردقلا هب قيس ام الول « هدب نع

 هام وع

 عسوق كلملا رارفو هنو فاجرالا ىكذ

 .هتومم سانلا فجرأف هقيرط ىف ضيم دابآ ةلود ىلإ ناطاسلا داع انو
 لاك كلملا نبا ٍجْنّشوه كلملا ناكو . ةضيرع نقف هنع تاشنف كلذ عاشو
 «ادبأ هريغ عيابب الأ دهع ناطلسلا نيبو هني ناكو . دابآ ةلودب كك نيدلا

 ناطلس ىلإ بره ناطلسلا تومب فجرأ اماف . هتوم دعب الو هتاح ىفال

 ملعف . هات نكركو دابآ ةلود نيب ةعنام لابحي نكس « ةربرب ىمسن رفاك

 ىفتقاو « دابآ ةلود ىلإ ريسلا ٌدِحأف « ةنئفلا عوقو فاخو هرارفب ناطلسلا

 ناني داجلا هالسم دا نقاكلا لإ لقرار: ليدل يعور 4 شع رفا
 هدهاءو ناطاسلا لسارف « هسفن ىلع جنشوه فاو . ىليخد ملسأ ال : لاقو
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 «ناطلسلا ملعم نانوُلُطُق كلانه يبو دابآ ةلود ىلإ ناطلسلا لحرب نأ ىلع

 يشوه لزتو ناطلسلا لحرف ٠ نامألا ىلع هيلإ ليو جئشومم هنم قنوتسيل
 هلامب جرختو ٠ . هتلزتم طحي الو ناطلسلا هلتقي الأ هدهاعو + نانولْطُق ل !|

 ناكو . هيلع ملخو هاضرأو همودقب رسف « ناطلسلا ىلع مدقو هباحصأو و هلابعو

 «ةيلع  نراطلسلا دنع هتلزتمو . هيلإ سانلا مننسلا دهع بحاص نانولُط5

 كلذ ببس ناكف « الالجإ هل ماق هيلع لخد ىتمو . ديدش هل هميظعتو
 وهو . هل مايقلاب هبعتي الثل « هوعدب ىذلا وه نوكي ىتح « هيلع لخدي ال
 . نيكاسملاو ءارقفلل ناسحإلاب لوم « راثيإلا ريثك تاقدصلل بحم

 هلاح لآمو ةروثلا نم مهاربإ فيرشلا هب مهام كذ
 دغاكلا بحاص وهو «راد ةطيرحلاب فورعملا مهاربإ فيرششلا ناكو

 ناطلسلا كرحت (ل « ىّتسرسو ىبذاح دالب ىلع ايلاو «ناطلسلا رادب مالقألاو

 املف . هاش نسحأ فيرشلا «ربعملا دالبب مئاقلا وه هوبأو « ريعملا دالب ىلإ
 نسح ابرك اعاجش ناكو . ةنطلسلا ىف مهاربإ عمط ناطلسلا تومب فجيزأ
 0 نس حا نري .ةروصلا

 . بتكي ال اهنكل أرقت تناكو . لجو نع هللا ركذ نم داروأ املو
 لاومألا هعمو « دنسلا ءارمأ نم ريمأ هب زاتجا « ةروثل ب يعاربإ مح سلق

 مقأف © عطقلا هيفو فوخم قيرطلا نإ : مهاربإ هل لاقف . لهد ىلإ اهلمي

 نأ هدصق .نراكو . نمأملا ىلإ كلصوأو قيرطلا حلصي ىبح ىدنع
 هتايح ققحت املف . لاومألا كلت ىلع ىلوتسيف « ناطلسلا توم ققحت
 لصو الو . كلملا سمش نب كلملا ءايض ىمسد ناكو < ريمألا كلذ حرس

 فيرشلا لصو « ةنس فصنو نيتنس هتبيغ دعب ةرضحلا ىلإ ناطلسلا



 دس ١ةءو اس

 دارأف . هب مه ناك اع ناطلسلا ملعأو « هناملغ ضعب هب ىشوف « هبلإ مهارإ

 ناطاسلا ىلإ اموي ىتأ نأ قفتاف . هل هتبحل ىنأت مث « هلتقب لجعي نأ ناطل للا

 هآرف . هوحرطا « ةاكذلا ديجي سيل : لاف هتحنذ ىلإ رظنف © حوبذم لازنب

 مك ع هاططلا هلك] انأو ةديج هتاكذ نإ : : لاقت مهارإ

 نم هن ىئر ام ىلع هررق مث . لغو ديقق هب مأف . هذخأ ىلإ ةعيرذ هلعجو

 هلتق ديرب امنإ هنأ مهاربإ ملعو . كلملا ءايض اهب سه ىتل لاومألا ذْحأ دأرأ هنأ

 توملا ىأرف . بذمي نأ فاخو « ةرذعم هعفنت ال هنأو « هيبأ ببس

 ىتم هنأ مهتداعو . كلانه كرتو طسوف هب سمان . كلذبرقأف « هل اريخ
 ثالنلا دعب ناك اذإف « اثالث هلتق عضومب احورطم ماقأ ادحأ ناطلسلا لتق

 ةنيدملا جراخ قدنخ ىلإ هولمف- ؟ كلذب نولكوم رافكلا نه ةفئاط هذخا

 لوتقملا لهأ ىنأي الثل ؛ قدنحللا لوح سرونكسي مهو © هب هنوحرطي

 هليتق نع هل اوفاجتف الام رافكلا ءالؤه مهضعب ىطعأ امبرو . هوف 0

 . ىلاعت هللا همحر مهاربإ يفيرتشلاب لعق كلذكوت هتفد

 كتنلتلا دالبب ناطلسلا بئان فالخ ىذ

 كلا جاع كرت ناكو « هتوم ربخ عاشو كّنأتلا نم ناطلسلا داع انو
 لمعف كلذ هغلب « هصاوخ ءامدق نم وهو « كنلتلا دالبب هنع ايئات ناخ ةرصن

 هربخ غلبف ٠ توكرَذب ةرضحمي سانلا هعيابو هسفنل اعدو « ناظلسلا ءازع
 لاق دي هر ةيرظع 5 ان ق ناخولظف ةلطم قعف ع كك اظانلا

 ىهو توكردب لهأ ىلع راصحلا دتشاو . سانلا مم مثأ هيف كله «ددش

 هسفن ىف نامألا ىلع نان ِةرصن هيلإ جرفن . اهبقن ىف ناس ولطف ذخأو . ةعينم
 . كسعلاو ةنيدملا لهأ نتأو . ناطلسلا ىلإ هب ثعبو . هنأف
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 كلا نيع مايقو كنكلا رهن ىلإ ناطلسلا لاقتنا ركذ
 «كنكلا رهن ىلإ هك اسعب ناطلسلا لقتنا دالبلا لع طحقلا ىلوتسا املو

 « ءانبلاب سانلا ىمأو . ىلهد نم رشع ةريسم ىلع © دونهلا هيلإ جحت ىذلا
 عقتام اريثك رانلا تناكف «ضرألا شيشح نم امايخ اوعنص كلذ لبق اوناكو

 تعقو اذإف . ضرألا تحت افوهك نوعنصي اوناك ىتح « سانلا ىذؤتو اهيف

 ىلإ مايألا كلت ىف انأ تلصوو . بارتلاب اهيلع اودسو اهب مهتعتمأ اومررانلا

 :طحقلا ةديدش ناطاسلا ثيحرهنلا يرغب ىتلا دالبلا تناكو . ناطلسأ هَل
 ةنيدم اهنمو « رهام نب كما نيع اهريمأو « ةبصخ هيقرشب ىتلا دالبلاو
 كلملا نيءريمألا ناكو . اهريغو ونكللا ةنيدمو دابآرْفَظ ةنيدمو("' ضوع

 . باودلا فلعل صمو زرأو حق اهتم” نم فلأ نيم رضي موي لك
 ةبِصُخما ةيقرشلا ةهمل.ا ىلإ لاغبلاو ليما مظقعمو ةليفلا لمت نأ ناطلسلا ىمأف
 : ةوخإ ةعب رأ كلملا نيعل ناكو . اهظفحب كلملا نيع ىصوأو . كلانه ىرتل

 مهيخأ عم اوقفتاف .نالا مسا ركذأ الو « هللا لضفو هتلارصنو هللاربش مهو
 كلما نع اوعياسو « ةباودو ناطلسلا ةليف اوذخأ نأ ىلع كلملا نيع

 1 ملل مي سصماالا داكو ليللاب كلملا نيع مهملإ برهو . ناطلسلا ىلع اوموقيو

 انيع نوكي هل اكولمم ريغص وأ رييكريمأ لك عم لعجي هنأ دنهلا كلم ةداع نمو

 ىلع هل انويع نكي رودلا ىف ىراوج اضيأ لعجيو . هلاح عيمج هقرعي و هيلع

 نهري و «ناذئتسا الب رودلا نلخدب «تاساكلا نبيمس ةوسنو « هئارعأ

 كلذ نوريخيف © نيريخلا كلذي تاساثكلا ريختف « نهدنع ام ىراوحلا

 جتكلا رت قلل

 ٠ ةَقّدم دعو راجتلا هيتأع « دنملا دالب طساوأ ىف انع ديعب دلب مسا : توقاي لاق (')

 - ىئاوحلا ىف قبس اك . تالطر نملا «»



 دس | هال مس

 كاملا نيع ىلع نيع وه « هاش كلم نباب فرعي كولمم ناطسلل ناكو ٠ ناطاسلا

 امنأ نظو « هدي ىف طقسق « رهللا هزاوجو هرارفب ناطلسلا ربخأف « اذ

 « كلملا نيع دنع كلذ لك « عرزلاو ةليفلاو ليما نأل : هيلع ةيضانت
 ذئنيحو رك اسعلا عمو هترضح دصقي نأ دارأف . ةقرتفم ناطلسلا رك اسعو

 ءابرغلاو ناسارحت ءارمأ ناكو . كلذ ىف ةلودلا باي رأ رواشو . هلاتقل ىنأ

 «ءابرغلل نوضقبم دنملا لهأو ىدنه هنأل «مثاقلا اذه نم افوخ سانلا دشأ

 دتشاف « ريحا هغلب كلذ تلعف نإ « ملاع دنوخاي : اولاقو «هب رهظ ام اوهكذ
 ىلوألاو . نتفلا ةاطدورشلا بالط هيلع لاثتاو « ركاسعلا بترو هرمأ

 نوط قرقاص اذه ملكت نم لوأ ناكو . هتوق ماكحتسا لبق هتلجاعم

 كلت بتكو . مهتراشإب ناطلسلا لمعف . مهعيمج هقفاوو ٠ ىرهوألا
 رادأو « مهنيح نم اوتأف « ؟اسلاو ءاسسألا نم هنم برق نم ىلإ ةهللللا

 ثعب © سراف ةئام الثم هتحم ىلع مدق اذإ ناكف : ةنسح ةليح كلذ ىف

 .هلدد» مهعيمج نأك «ةلحلا ىلإ مهعم اولخدو اليل ممئاقلل هدنع نم فالآلا

 نصحتي و « هرهظ ءارو جوتق ةنيدم لعجيل رهثلا لحاس عم ناطلسلا كرحتو
 . مايأ ةثالث هب ناك ىذلا عضوملا نيبو اهنيب و . اهتتاصحو اهتعنمل اه

 «مهلوزثدنع ادحاو افصٍمهلعجو « برغل هشيجأبع دقو ةلحرم لأ لحرف

 هب لك ايريغص ءابخ هعمو «هبناج ىلإ هسرفو هحالس هيدن نيب مهنم دحأو لك

 ناطلسلالخدي لو .مهنم دعب ىلع ىربكلا دلغاز .هسلجم ىلإ دوعيو أضوتبو

 « ىبايخي اهنم موي ىف تنكو . لظب لظتسا الو ءابخ ةثالثلا مايألا كلت ىف

 ىراوملا ىعم ناكو . ىنلجعتساو ليس همسا ىنايتق رم ىتف ىب حاصف
 هنأ سما هعم نم لك لتقي نأ ةعاسلا سعأ ناطلسلا نإ : لاقف . هيلإ تجر

 < ةأرما ةلحلاب ةعاسلا قيت الأ سعأف « ءارعألا هدنع عفشف . هتيراج وأ

 عمالو ةلحلاب ا . لايمأ ةثالث ىلع كل انه نصح ىلإ نامت نأو
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 ناطلسلا بتر ىناثلا مويلا ىف ناك املف .ةئبعت لعتليللا كلت انتبو ٠ ناطلسلا

 اهقوفو جاربألا املعو ةعّردملا ةايفلا جوف لك عم لعجو « اجاوفأ هركسع
 ا ىلع ةليالا كلن اوتابو © برحل اوثيهتو كسعلا عراتو ٠ ةلتاقملا

 فافن « رهنلا زاجأ رئاثلا كلملا نيع نأ عاش ثلاثلا مويلا باك انو

 عم نيقابلا ءاسمألا ةلسأ سه دعب الإ هلعفي مل هنأ عقوتو ع كلذ ناطلسلا

 اظح ىل ثعبو « هصاوخ ىلع قاتعلا ليما مسقي نيملا ىف سهأف . ناطلسلا
 هتيطعأف . ناعجشلا نم ىتامؤكلا (ناريمأ ريمأ) ىمسن بحاص ىل ناكو . اهنم

 نع هامر ودك اسمإ عيطتسم ملف «هب حم هكرح املف . نوللا بهشأ اهنم اسرف

 لصوق هريسم ىف مويلا كلذ ناطلسلا ٌدَجَو . ىلاعت هللا هجر تاف « هرهظ
 تابو . اييلإ مئاقلا هقبسن نأ فاخي ناكو . جونق ةنيدم ىلإ رصعلا دعب

 همع نبا عم ةمدقملا ىف نحتو انيلع فقوو . هسفنب سانلا بترب كلت هتاي

 ءارمأو «رهطم نيدلا رصان ديسلاو «انهَم نب ادقريمألا انعمو «( زوريفكلملا)
 . ىنوقرافت نأ ىغبذيامو « ىلع ةّزعأ متأ : لاقو هصاوخ,ىلإ انفاضأف . ناسارتن
 ابهفو « ةمّدقملا ىلع ليللا رخآ ىفبرض مئاقلا نإف : ريما كلذ ةبقاع ىف ناكو

 ناطلسلا سهأ ذئنيف . ةريبك سانلا ىف ةحبص تماقف « ناهج ةجاوخ ريزولا

 مهفويس اكسعلا لسان .فويسلاب الإ سانلا لتاقي الو «هناكم دحأ حرم الأ

 : هشيج راعش نوكي نأ ناطلسلا ىعأو . لاتقلا يحو . مهءاعصأ ىلإ اوضهنو
 نم هنأ ملعةنزغب هباجأ نإف .لهد :هل لاق اسراف مهدحأ قل اذإف . ةنزغو لهد

 «ناطلسلا عضوم ىلع برضي نأ دصق امنإ مئاقلا ناكو . هلتاق الإ و « هباحصأ

 ركسع ىف ناكو .ليلدلا قنع برضف . ريزولا عضوم دصقف «ليلدلا هب أطخأف
 , لاتقلا اوُقدَصف « دونحلا ءادعأ مهو نويئاسارمللاو كرتلاو مجاعألا ريزولا

 كاملا ناكو . رجفلا عولط دنع اومزهناف افلأ نيسمخا وح مئاقلا شيج ناكو

 ةيبرق ىهو « ةليدنس دالب ناطلسلا هعطقأ دق ىرتتلا ىجنبلاب فورعملا يهاربإ
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 نب دواد ناكو . هبئان هلعجو فالحل ىلع هعم قفتاف « كأملا نع دالب نم

 لعجو «اضيأ هاقفاوف « هليخوناطلسلا ةليف ىلع راجتلا كلم ناو كلما بطت

 بس رهجي « ريزولا دل ىلع اوبرض امل اذه دواد ناكو . هبجاح دواد

 تمعقو املف .همالكف رعي وكاذ عمسي ناطلسااو « مش حبقأ همتشو «ناطلسسلا

 دق ؟ ميهاربإ كلماي ىرتاذام : ىرتتلا مهاربإ هبئانل كلملا نيع لاق ةميزملا

 مهارإإ لاق ؟ انسفنأب وبنت نأ كل لهف « مهنم ةدجتلا وذو كسعلا رثك أ رف

 , 91هقود ىلع ضيقأس ىنإف رفي نأ كلملا نيع دارأ اذإ : : مهناسلب هباحصأل

 هب ىنأنو هيلع ضيقنف ضرألا ىلإ طقسيل هسرف متلأ اوب رضاف كلذ تاعف اذإن

 . ىصالخل اببسو « هتفلاخم ىف ىنذل ةراقك كلذ نوكيل « ناطلسلا

 ؟ نيدلا ءالع ناطلساي نبأ ىلإ : يهاربإ هل لاق رارفلا كلملا نيع دارأ املف

 « ضرألا ىلإ طّقسف « هسرفهب اخصأ برضو هتقوبدب كسمأو« كلذب ىمسن ناكو

 : لاقو « مهعنف هوذخأيل ري زولا باحصأ ءاجو « هيلع هسفنب مهاربإ ىرو

 .ريزولاىلإ هلصوأف هوكرتف . كلذ نودتسومأ وأ ري زولا ىلإ هلصوأ ىّت> هكرتأ ال

 ىنءاج مث . ناطلسلا ىلإ اهب ىنوي مالعألاو ةليفلا ىلإ حبصلا دنع رظنأ تنكو

 .هقدصأ ملف . ري زولا ىلإ هبىنأو كلملا نع ىلع ضِيَف دق :لاقف نييقارعلا ضعب

 رشبأ : لاقو ىديب ذخاف « راديرشلا روم كلملا ىنءاج ىتحريسي الإ رم مف
 نحو كلذ دنع ناطلسلا كرحتف . ريزولا دنع وهو كلملا نيع ىلع ضيق دقف

 محتقاو . اهيف امرك اسعلا تبهنف © كتكلا ربت ىلع كلملا نيع ةلحم ىلإ هعم

 نباو كلملا بطق نب دواد ذخأو « اوقرخف رهنلا كلملا نيع كسع نم ريثك

 لزنو . ةءتمألاو ليختاو لاومألا تبهنو . مهعم ريثك قاخو راجتلا كل»

 كاي رع وفي ( روث ىلع بكرأ دقو كلما نيعب ريزولا ءاجو . زاحملا لع ناطلسلا

 .(ةجارسلا) بأب ىلع فقوف .هقنع هيقاب و « لبحب ةطوب سصةقرحب ةروعلاروتسم

 ٠ سوماق ٠ ةدلوم « روقضملا رعشلا )0(



 دس ؤ١.ءااادس

 نوعفصي و «ههجوىف نوقصبب و هنوبسا اولعفب كلملا نيع ىلإ كولملا ءانبأ ءاجو

 ؟ تلعف ىذلا اذه ام : هل لاقف «ريبكلا َكلملا ٌناطلسلا هيلإ ثعبو . هباوكأ

 قو (10ةلاسزلا بايثش نم ايوث ىكيذأ ناطلسلا هب ىمأق ٠ اباوج دجي مف

 7 زاجو . ا هادب تلو !لويك ةعبرأب

 هيلع اوردق امو مهدالواو مهلهأ اوذ> اف « ضوع ةنيدم اولصوونييراه رهنلا

 . انعم كينبو كسفنب ىملخا : كلملا نيع مهيخأ ةجوزل اولاقو « لاما نم

 ؟ نهجاو زأ عم نهسفنأ نقرحي ىناللا رافكلا ءاسنك نوكأ الفأ : تلاقف

 ناطلسلا كلذ غلبد ٠ اهوكرتف . هشيمل شيعأو ىجوز تومل تومأ اضيأ انأف

 هد ىفلا كردأو . ةقر (4#ل هتكرداو « اهريخ ببس ناكف

 هتخأو كلملا نيع مأ ل . ةسأر .نراطاسلا أو لتقف ةوخألا كئلوأ

 . كلملا بنيع ءابخ برقب ءابخ ىف نلعجو ريزولا ىلإ نماسف <« هتأرماو

 . هسيحم ىلإ دوم, و نهعم سلجيو نهيلإ لخدي ناكف
 سانلا فيفل حارتس_ناطلسلا ىهأ «ةميزهلا موي نمرصعلا دعب ناكاملو

 كلملاب أو . هب أبعي ال نمو ديبعلاو ةقوسلاو ةلامزلا نم « كلملا نيع عم نيذلا

 هنإف اذه لتقا «1لآع ٌدنوخاي :ركسعلا كلم لاقف «هانرك ذىذلا ىجتبلا مهاربإ

 ناطلسلا هنع افعف . مئاقلاب هسفن ىدف دق هنإ : ريزولا لاقف . نيفلاخلا نم

 وأو «بشملا جريب ناطاسلا ساجبرغملا دعب ناك الو .هدالب ىلإ هحرسو

 .اهيديأ نيب اوحبرطف ةليقلاب ىو «مئاقلا باحصأ راك نم الجر نيتسو نيثثاب
 ءاومللا ىلإ مهضعب ىبرتو © اهءاينا لع ةعوضوملا دئادحلاب مهعطقت تلعش

 فقاو كلملانيعو «كلذ دنع برضتلوبطلاو (راقنألاو) قاوبألاو « هفقلتتو

 . هسييع ىلإ ديعأ مث . هيلع مهنم حرطيو « مهلتقم نياعي
  2١ةغالا بتك ىف ةيلكلا هذهل مثالم ىنعم لع رشم ل ٠ لملا بارد وقئاس انه ابي داري و .

 ديقلا وهو لك عمج كفل 1
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 زاجأو . براوقلا ةلقو سانلا ةرثكل امايأ رهنلا زاوج ىلع نااءلسلا ماقأو

 ثعبو . مهتعتمأ اوزيجيل هصاوخ ىلع ةلفلا قرفو . ةليفلا ىلع هنئازحتو هتءتمأ

 « يارب ةنيدم ىلإ هعم نحتوناطاسلا دصقو . لبحر هيلع كرخأ اهتم لش لإ
 هزاجأو . رادنالاديدشريبكداو وهو « ورسلا ره : ودع ىف ةنسح ةلددم ىهو

 .دالبلا كلر ثكأ حتت ىذلا د وعرالاسلطبلا اصلا خيشلا رق ةرايزل ناطلسلا

 قرغ ىتح « اوحازتو زاوجل سانلا رئاكتو . ةريهش تاوزغو ةبيجم رابخأ هلو

 بامصأ نم ىبرع الإ مهنم جنب مل « سفن هئامئالث وحن هيف ناكر يبك بكم
 ىبرعلا ناكو . ىلاعت هللا انمآ سف ريغص بكره ىف نمن انكر او . اَدغ ريمألا

 نأ دارأ ناكو . بيع قافتا كلذو « ملاسد ىمسي قرغلا نم لس ىذألا

 . قرغ ىذلا بكرملا ىف بكرف « رهنلا انيكر دق اندجوف انيكرم ىف انعم دعصي
  سانلا رئاس ىفو انباعصأ 0 « انعمناك هنأ سانلا نظ جرحت املف

 حاصلا ربق انرزو . انتمالسإ اورشبتسا دعب انوأر (ىل مث . انقرغ انأ اومهوتو

 كلت ىفو . ماحزلا ةرثكل اهلوخد ىلإ اليبس دجن مل ةبق ىفوهو « روكذملا

 . هسأرب ىتأو لتقف « نّدك كلا اهنم انيلع جرفن «بصق ةضيغ انلخد ةهجولا

 . هانرك ذ دقو . فاعضأب ليفلا سأر نم ريك أ هسأرو . ليفلا نود ودو

 ركماش ىلع ةفلاخو هترضحل ناطلسلا ةدوع كذ

 بيغم دعب هترضح ىلإ داع « انركذ اك كلتا نيعب ناطلسلا رف انو

 مئاقلا ناح ةرصن نع انشأ افعو + كلملا نبع نع اقع © فضتو نيناع

 .ناطلسلا نيتاسن ىلع رظنلا وهو «دحاو لمع ىلع اعم امهلعجو «كتلدتلا دالبب

 دحو . موي لك ىف مخلاو قيقدلا نم ةقفن اهل نيعو « امهكرأو اهاسكو
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 ( شرطألا رك ىنعمو ) كءاش لع وهو «نانولطق بامصأ دحأ نأ كلذ دعب
 ىلع بلغف . ةريسلاو ةروصلا نسح اعاهش ناكو . _نراطلسلا ىلع فلاخ

 ناطلسلا سعأو . هيلإ كاسعلا تجرحتو « هككلم ةنيدم اهلعجو « توك رد
 كورابيا رصحو ةميلظع رايق علا هلاتق ىلإ جرحي نأ هماعم

 ثعب و «نانوُلطُق هنماف .نامألا باطف «لاخا هب تدتشاو ءاهجاربأ تبقنو

 3 ناسارخت فرط نم « ةنَْغ ةنسدم ىلإ هاقنو هنع اقعف .اديقم ناطلسلا ىلإ هب

 نم هللا هاضق امل « هيلإ ةدوعلا دارأف هنطو ىلإ قاتشا مث « ةدم اهب ماقأف

 امنإ : هل لاقف « ناطلسلا هب ىتأو دنسلا دالبب هيلع ضبمتف « هنيح

 . هقنع تيرضف هب صأو « ةيناث داسفلا رشثتل

 ةدقنأو ل رفأ نارك 5

 نيذلا دحأ « كلملا فرشب بقاملا تحي ريمأ ىلع دجو دق ناطلسلا ناكو

 . دحاو فلأ ىلإ اقلأ نيعبرأ نم هسبترم طف © ناطلسلا ىلع انعم اودفو

 ىورمملا هللا دبع ريمأ تام نأ قفتاو . لهد ىلإ ريزولا ةمدخ ىف هثعبو

 0 « لهب هباحصأ دنع هلام ناكو < كتلتتلا ىف ءابولا ىف
 مأ عم أوبره « ناطلسلا ءاقل ىلإ ىلهد نم ريزولا جرحت املف . بره ا ىلع

 ا ا مل دع ضرأ ىلإ اولصوو هباككأو تحي

 هز رطل نأ ل ويلقو © 10ةبونجم ليحلاا مهعم نأكو . اموي

 بصق ( !"”ةيدعم ) ىف موعلا نسحي ال نمو هدلوو تحب ريمأ بكري و ءاموع

 رهنلا ىلإ اولصو املف . كلذل ري رح ا نم الابح اودعأ دق اوناكو . اهتومنصي

 ١0 هبنحج ىلإ هداق ريسآلاو سرقلا بنج ٠ ناس ٠

 . باّحلا اذهىف اريثك تدرو دقو ٠ ةيبرع تسيلو ٠ ربلا هب زاجي ىذلا ربعلا ديري 2(



 كك ا

 ةنيدم بحاص نيدلا لالج ىلإ مهنم نيلجر اوثعبف . موعلاب هروبع اوفاخ
 كيلإ اوثعب دقو . رملا اوربعي نأ اودارأ اراجت انه اه نإ : هل الاقف « ةجوأ
 « جرسلا كلذ لثم راجتلا ىطعي نأ ريمألا ركنأف . زاوملاا محل حببتل جرسلا اذهب

 مهو هباعصأو كلملا فرشب قحلو امهدحأ رفف « نيلجرلا ىلع ضبقلاب ىمأو
 اوبكرف ربما مهربخأف ءرهسلا ةلصاومو ءايعإلا رم مهقحل امل « ماين

 « هيلع ضبق ىذلا لجرلا برضب نيدلا لالج سمأو . اورفو نيروعذم
 دكسعلا ف بكرف هبئان نيدلا لالج سعأف . كلا فرش ةيضقب فرتعاف

 ركسملا اومرف « هوكردأف مهرثأ اوفتقاف « اوبكر دق مهودجوف « مهوحن اونو
 هتيثاف مهسب نيدلا لالج ريمألا ٌبئان كلملا فرش نب ىهاط ىمرو . باكنلاب

 « مهشأ لغو مديقف نيدلا لالج ىلإ مهب ىنأف  مهلع باغو . هعارذ ىف
 مهثعبف . ةرضحلا ىلإ مهثعبب ناري زولا هرمأف « مهنأش ىف ريزولا ىلإ بتكو
 فرش برضي نأ ناطلسلا سمأف . نجسلا ىف ىهاط تاف . اهب اونو اهلإ
 عم هثعبو .٠ هنع افع مث . ةّذم كلذ ىلع قبف . موي لك ىف ةعرقم ةئام كلملا
 ناك نأ ىلإ هلاح تهتتاف . ىريدنج دالب ىلإ هلع ريمأ نيدلا ماظن ريمألا
 ريمألاكلذ دفو مث . ةّدم كلذ ىلع ماقأو . هبكري سرف هل نكي ملو رقبلا بكري

 ىذلا وهو « ( ريكتشاج ) هريكتشاش ناطلسلا هلعفب « هعم وهو ناطاسلا ىلع
 هب هون كلذ دعب هنإ مث . ماعطلا عم ىثميو « ناطلسلا ىدي نيب محلا عطقي

 هنزوب مأو « ناطلسلا هرازف ضرم نأ ىلإ هلاح تبتتاو . هرادقم عفرو

 دعبو . لوألا رفسلا ىف ةياكحل ا هذه انمدق دقو . كلذ هاطعأو بهذلاب
 ةمدخ ىف رقبلا بكري اهب ناك ىتلا ىريدنج دال هاطعأو هتخأب هجوز كلذ

 . لاوحألا لّوحمو بولقلا باقم ناحبسف . نيدلا ماظن ريمألا



 دنسلا ضرأب ناغفأ هاش فالخ ىذ

 ءدتسلا دالب نم ناتلُم ضرأب .سراطلسلا لع فلاخ ناففأ هاش ناكو
 زهجتو . هسفنل ةنطلسلا ىعذاو . (داز ي) مسي ناك ءاهبرمألا لق
 مهو ع ناغفأللا هموقب قلو برهف . هيواعب )١ هنا لدي هلا ناطلسلا

 بتكو « هلعف امم ناطلسلا ظاتغاف . اهيلع ردقي ال ةعيتم لابجي نونك اس
 ايبس كلذ ناكف . هدالبب ناغفألا نم هودجو م ىلع اوضبقي نأ هلامع ىلإ

 . لالج ىضاقلا فاللن

 لالج ىضاقلا فالخ مذ
 ةنيدم نم هب رقمب نينطاق نييناغفألا نم ةعاضج و لالج ىضذاقلا ناكو

 لع ضبقلاب هلامع ىلإ ناطلسلا بتك (ساف . ردو ةنيدمو ةيابتكر
 « ةلآو ريتو تارزشبا دالبب ريزولا بئان (ليقم كلملا) ىلإ بتك « نييناغفألا
 اعاطقإ ردو دالب تناكو . هعم نمو لالج ىضاقلا ىلع ضبقلا ىف لاتحي نأ
 « قلغت هيبأ ةجوز ناطلسلا ةبيبرب اجوزتم ءاكحلا كلم ناكو . ءاكحلا كلل
 كاذ ذإ ءاكملا كلمو . ادغ ريمألا اهجوزت ىتلا ىه « قلغت نم تنب امللو
 تارزملا دالب ىلإ اولصو ملف . هرظن تحت هدالب نأل « لبقم ةبحص ىف

 كلم لصو املف . هياحصأو لالج ىضاقلاب ىتأي نأ ءاكحلا كلم لبقم ىعأ
 : لاقو . هدالب لهأ نم اوناك مجنأل ةيْفَح ىف مهرَّذح « هدالب ىلإ ءاكحلا
 وحن ىف اويكرف . حالسلاب الإ هيلع اولخدت الف كيلع ضبقيل ميلط البقم نإ
 نكمي ال هنأ هل رهظف . ةلمج الإ لخدن ال : اولاقو « هوتأو عّردم ةئامئالث

 . مهنيمأت رهظأو « عوجرلاب هرماف مهفاخو «نوعمتجم ,هو مهيلع ضبقلا



 هس ١) ما م

 . سانلا لاومأو اهب ناطاسلا ةنازخن اوبهنو « ةيابنكةنيدم اولخدو هياء اوفلاخ:
 .ةيردنكسإلاب ةنسحلا ةسردملارمع ىذلا وهو «رحاتلا وكلا نبا لام اوبهنو

 ءاجو . ةعيذش ةميزه هومزهف مهلاتقل لبقم كلم ءاجو . اذهرثإ هرك ذنسو

 « ناسرفلا نم فال آ ةعبس ىف ملاتقل تاهج كلملاو راما زيزنع كلملا
 ىذداو . مهلع اولاثتاف متاركباو داسفلا لهأ مهب عماستو . اضيأ مهومزهف

 ركاسعلا هيلإ ناطلسلا ثعبو . هبامصأ هعبابو ةنطلسلا لالج ىضاقلا

  اضيأ اوفلاقت ناغفألا نم ةعامج دابآ ةلودب ناكو . اهمزهف

 لم كلملا نبا فالخ ركذ
 بتكف . ناغقألا نم ةعامج ىف دابآ ةلودب اك اس لم كلملا نبا ناكو

 . مهيلع ضيقي نأ «ناحولْطَف هماعم وخأ نيدلا ماظن وهو ابي هيئان ىلإ ناطلسلا
 . ءاتثلا علي ثعبو . لسالسلاو دويقلا نم ةريثكلامحأب هيلإ ثعبو

  نيتعلخ هكسع هوجولو ةئيدم ىلع ريما لكل ثعبب نأ دنحلا كلم ةداعو

 ريءألا جرخي علخلا تءاج اذإو . فيصلا ةعلخو ءاتشلا ةعلخ « ةنسلا ىف

 لك ذخأو « مهءاود نع اولزن اهب ىتآلا ىلإ اولصو اذإف « اهئاقلل كسعلاو

 ناطلسلا بتكو . ناطلسلا ةهملا مدخو « هفتك ىلع اهلمحو ةعلخ دحاو

 مهملع ضبقاف علا ذخأل مهباود نع اولزنو ناغفألا جرحت اذإ : نيدلا ماظنل

 مب مهربخأف ناغفألا ىلإ علما اولصوأ نيذلا ناسرفلا دحأ ىنأو . كلذ دنع

 بكرو بكرف . هيلع تدكعناف لاتحا نم نيدلا ماظن ناكف . مهب داري

 هيلع اولمح « هسرف نع نيدلا ماظن لزنو ملفا اوقل اذإ ىتح هعم ناغفألا

 اوذخأف ةئيدملا اولخدو © هباثحأ نم اريثك اولتقو هيلع اوضبقف « هياصأ لعو

 مهيلع لاشتاو « لم كلملا نبا نيدلا رصان مهسفتأ ىلع اومدقو « نئازحلا

 . مهتكوش توقف نودسفملا



 دبا 1116 حا

 ةيابثك ىلإ هسفنب ناطلسلا جورخ ركذ
 هسفنب جرخ « دابآ ةلودو ةيابنكي ناغفألا هلعف ام ناطلسلا غاب أملو

 (كلم مظعأ) ثعبو « دابأ ةلود ىلإ دوعي 9 2ث ةيابنكي أديب نأ ىلع مزعو

 « لالج+ ىضاقلا رى اسع ةتلبقتساف (ةمدقم قالا ةهعدأ قف هرهص ىديزيابلأ

 خيش لالج ىضاقلا رسع ىف نأكو . اه هولتاقو ردو درك هومزهف

 بلطيو لتقيو رك اسعلاب كتفي لازي الف . ناعجشلا دحأ وهو راع وسلا

 هب اكف هسرف عفد هنأ اموي قفتاو . هتزرابم ىلع دحأ رساجتي الف ةزرابملا
 « ناطلسلا ىلإ هسأرب اوثعبف نيعرد هيلع اودجوو . لتقو هنع طقسف ةرغح ىف

 لصو مث . دالبلا ىلإ هيلجرو هيدد أوثعبو © ةرذوأب روس هدسج اوباصو
 اوكرتو هباعصأ ىفرفف « تايث نم لالج ذاقلل نكي ملف « هرك اسعب ناطلسلا

 امايأ ناطلسلا اهب ماقأو «ةنيددملا تلخبدو . هلك كلذ ببنك مهدالوأو مهاومأ
 هرك ذ انمكق ىذلا تحب ريمأ كلملا فرش هرهص اهب كرتو . اهنع لحر مث
 زعلا نم مث لذلا نم هيلع ىرج امو « هنجسو دنسلاب هذخأو هرارف ةيضقو

 محل ع ءاهقفلا هعم كرتو . نبدلا لالج ةعاط ىف ناك نمع ثحبلاب هرمأو

 بره ىو . هانمدق ام ىلع ى رديملا ىلع خيشلا لتقىلإ كلذىدأف « مهلا اوقأب

 . هتمح ىف لخدو دابآ ةلود 11 كلملا نب | نيدلا رصانب قمل لالج ىضاقلا

 كرتلاو ناغفألا نم افلأ نيعب رأ وحن ىف اوعمتجاو « مهيلإ هسفنب ناطلسلا ىتأف

 ىتأو . ناطلسلا اونتاقي ناو « اورقي الا ىلع اوفلاحتو « ديبعلاو دونهلاو

 لاتقلا رحتسا املف .هياعةمالعوهىذلا ”2١ (رطشلا) عفري ملو « مهاتقل ناطلسلا
 لم كلملا نبا أكبو «ةميزه حبق أاومزهتاو اوشهد هونياعاملف . (رطشلا) عفر
 . اهوك ذنسو «ريقُي ودا ةعلق ىلإ امهصاوخ نم ةئامعب رأ وحن ىف لالج ىضاقلاو

 . (رثج) نم ةيرعم لب « ةيبررع ريغ < قبس اك ةلظملا 21)
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 ريقيودلاو « دابآ ةلود ةئيدمب ناطلسلا رقتساو . ايندلا عالق عنمأ نم ىهو

 « نامألا ىلع الإ اولزني نأ اوبأف «هكح ىلع اولزتي نأ مل ثعبو . اهتعلق ىه

 . كلانه ماقأو «مهب انواهت ةمعطألا مهل ثعبو « مهوب نأ ناطلسلا ىلأ

 ىلوكلا نباو لبقم لاتق كذ

 ىملوكلا نب نيدلا جات ناكو ٠ هفالخو لالج ىضاقلا جورحخ لبق كلذ ناكو

 اهنم « ةليلج ايادهب كرتلا ضرأ نم ناطلسلا ىلع دفوف « راجتلا راك نم

 هاطعأو هلعف ناطلسلا بجعأف . بايثلاو حالسلاو عاتملاو لاملاو كيلامما

 هالوو . ادحاو اكل الإ هنيده ةميق نكت مل هنأ كذيو )2١. كل رشع ىقثا

 ثم و اهيلإ لصوف .ريزولا بئان لبقم كلملا رظنل تناكو «ةيابنك ةنيدم
 ايادهلاو فحتلا هتءاجو « اهريغو نايس ةريزجو (؟رابيلملا دالب ىلإ ب كارملا
 ىلإ تاهللبا كلت لاومأ ثعبب لاملو . هلاح تمْكحو 6 بكارملا ف
 ايادملا نم هدنع ام ثعبب نأ كْوكلا نبا ىلإ بم كلملا ثعب « ةرضحلا
 كلذ نم ىلوكلا نبا عنتماف « ةداعلا ىلع تاهجلا كلت اياده عم «لاومألاو

 « لعرب زولا بئانل مح الو . ىتادخ عم اهثعبأ وأ ىسفنب اهلمحأ انأ : لاقو

 لبقم بتكف . ةيطعلاو ةماكلا نم ناطلسلا هالوأ (مب رتغاو .ريزولل الو

 اندالب نع ازجاع تنك نإ : هباك رهظ ىلعري زولا هل عقوف « كلذب ريزولا ىلإ
 ايقتلاو « هكيلاممو هركسع ىف زهجت «باوملا هغلب املف . انيلإ عجراو اهكرتاف

 ىفختساو « نيقيرفلا نم ةعامج لتقو « ىملوكلا نبا مزهناف « ةيابتك ىهاظب

 .رابملا 22 202 4 ص قكللا فيرعت قبس (1)
 لل



 امل ١1م

 لبقم لخدو « راجتتلا ءابك دحأ « سايلإ »١ ةادمأتلا راد ىف وكلا نبا

 ىلع « نامألا هل ثعبو « ىلوكلا نباركسع ءارهأ باقر برضف « ةنيدملا

 ثععب و . دليلا حيو هتيدهو ناطلسلا لام كرتي و « هب صتتلا هلام ذخأي نأ

 ىلوكلا نبا اك أش بتكو . ناطلسلا ىلإ همادخ عم هلك كلذب لبقم

 . امهنيب فصنيل ءاكحلا كلم ناطلسلا ثعبف .هايإ اك اش ىَلوكْلا نبا بتكو

 . ىلوكلا نبا لام بهنف « نيدلا لالج ىضاقلا جورخ ناك كلذرثإبو

 . ناطلسلاب قحلو هكيلامم ضعب ىف ىلوكلا نبارفو

 دنهلا ضرأب عقاولا ءالغلا ىذ
 « ريعملا دالب دصقي جرحت ذإ 3 هترضح نع ناطلسلا بيغم ةدم قو

 . كلذ ىلع داز مث . اهرد نيتس ىلإ ْنملا ىهتتاو سعألا دتشاو ءالغلا عقو

 « ريزولا ءاقل ىلإ ةرم تجرح دقلو . بطملا مظعو لاوحألا تقاضو

 . هناكأيو رهشأ ذنم تام نمرف دلج نم اعطق نعطقي ةوسن ثالث تنأرف

 رقبلا تحيد اذإ سانلا باكو . قاوسألا ىف عابتو خبطت دولحلا تناكو
 ةدلب اولخد مهنأ ناسارحت ةبلط ضعب قثدحو .٠ اهولكاف اهءامد اوذخأ

 لزانملا ضعب اودصقف «ةيلاخ اهودجوف « ىتَسرْسَو ىسئاحنيب «ةهوؤ | ىمست

 دا لطوملعيولارات مرقاة قار: هنري نظام قاوم فارم

 سمأ «لاخلا دتشا (ملو .هتلاب ذايعلاو « اهنم لك أي و رانلا ىف اوشن وهو

 باّكلاو ةاضقلا تناكف « رهشأ ةتس ةقفن لهد لهأ عيمج ىطعي نأ ناطلسلا

 لك نوطعيو سانلا نوبتكيو « تاراحلاو ةقزألاب نوفوطي ءارمألاو
 مويلا ىف برغملا لاطرأ نه فصنو لطر باسمي « رهشأ ةتس ةقفن دحأ

 5 سومأق . دب ٌرعم 4 هلكو وأ نفسلا بحاص قلل

 ٠ اهاد لاشإ نيبرمملا رثك أ دنع روهثملا : حراشلا لاقو
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 هعنصأ ىذلا ماعطلا رم سانلا معطأ ةدملا كلت ىف تنكو .٠ دحاو لكل

 هللاو . كلذب نوشعتني سانلاناكف .ركذي ام ىلع «نيدلا بطق ناطلسلا ةريقمب
 همايأ ىفذاك امو ناطلسلا رابخأ نم انرك ذ دق ذإ و . هيف دصقلاب عفني ىلاعت

 ةيفيكرك ذنو «© كلذ نم انصخمي ام ىلإ دعنلف « ةيافكلا هيف ام ثداوحلا نم
 انج ورخخ مث « ةمدخللا نع انجورح ىلإ لاح ا لقتتو « هترضح ىلإ الوأ انلوصو
 هللا ءاش نإ « اندالب ىلإ اهنم اتدوعو « نيصلا ىلإ ةلاسرلا ىف ناطلسلا نع

 . :لاست

 نراطلسلا راد ىلإ انلوصو وذ

 باغ وهو انمودق دنع

 لوألا بابلا انلخدو « ناطلسلا باب اندصق لهد ةرضح انلخد الو

 انلصو املف . مه ذ مدقت دقو . ءابقتلا هيلع اندجوو « كلاثلا مث ىناثلا مث

 ناهج هجاوخريزولاهب اندجوف «عستم مظع(روشم)ىلإ مهبيقن انب مدقت مهيلإ

 مث « نيدلا ماوق هوخأ هد « هداز دنو ادخ نيدلا ءايض مدقتف ٠ انرظتي

 ا 00 اب مخأ ىنالت مث 0 مل م 0 ءنيدلادام 0

 ريبكلا (روشملا) انلرهظ كلانا بابلا نم انلخد 3 .٠ لاصفلا نيدلا ردب مث مث

 ناطاسلا ساحي هبو « ةيراس فلأ كلذ ىنعمو « نوط رارَه ىمسملا

 , ضرألا نم هسأر برق ىتح كلذ دنع ريزولا مدقت . ماعلا سولملا

 ري رس ةيحانل انتمدخو . ضرألا ىلإ انعباصأ انلصوأو « عوكرلاب نحن انمدخو

 ءابقنلا حاص ةمدخلاا نم انغرف املف . انعم .#رم عيمج مدخو . ناطلسلا

 . انجرختو « هللا مسأب : ةيلاع تاوصأب



 !!”!ءااسص

 ةريثك « ءاسنلا لضفأ نم ىهو . ناهج ةمودخملا ىعدت ناطلسلا مأو

 ىهو . رداصلاو دراولل ماعطلا اهيف تاعجو «ةريثك اياو زترمع «تاقدصلا

 « نيتاوحللا عيمج اهيلإ ءاج اهنيا كلم امل هنأ كلذ ببسو . رصيلا ةفوفكم

 عصرملا بهذلا ريرس ىلع ىهو « ىز نسحأ ىف ءارمألاو كولملا تانبو

 عاونأب تك بوعو . نيملل اهرصب بهذف اعيمج اهدي نيب نمدقت . هوما
 هعم ترفاس اهنأ هرب نمو . اهب ارب سانلا دشأ اهدلوو . عفني ملف جالعلا

 نع لجرتو ءاهلابقتسال جرن تمدق املف « ةدمب اهلبق ناطلسلا مدقق ةره

 . نيما سانلا نم ىأرمب ةّقحملا ف ىهو « اهلجر لّبقو هسرف
 ريزولا جرخ ناطلسلا راد نع انقرصنا املو :لوقتف هاندصق (ىل دعنلو

 ىنكس كلانهو . مرحلا باب هنومسل مهو  فرصلا باب ىلإ هعم نحنو

 ىنأ دق انم دحاو لكو « باودلا نع انلزن اهلاب انلصو املف . ناهج ةمودخلا

 «ناهربلانب نيدلا لاك « كلامنا ةاضق ىضاق انعم لخدو . هلاح ردق ىلع ةيدهم

 اهباب بتاك بتكو . مهتمدكع انمدخو اهباي دنع ىضاقلاو ريزولا مدفن
 . أرس هوماكف ري ز ولا ىلإ مهراك مدقتو « ةعامج نايتفلا نم جر مث . اناياده

 . فوقو نحتو « رصقلا ىلإ اوداعمثءريزولا ىلإ اوعجر مث ءرصقلا ىلإ اوداع مث

 .نرم لالقي وتأو « ماعطلاب اوتأ مث . كلانه فيقس ىف سولح اب انرمأ مث

 حادقأب اوتأو . اهيلع سلجت بهذلا نم عفارم املو . رودقلا لثم بهذلا

 طامس لك ىلعو « نيطامس ماعطلا اولعجو . بهذ اهلك قيرابأو توسطو
 ماعطلل انمّدقت (ملو . نيدراولا موقلا ربك فصلا سأر ىف نوكيو . نافص

 لاقو . اتبرشف ةبرشلاب اونأ مث . مهتمدحلا انمدخو ءابقنلاو باجملا مدخ

 : باجالاق مثع 217 لوُبتاَلاب مث عاملا اوتأو ءانلكأ مث . هلل مساب : باجلا

 (لوبنانلا) و( عاقفلا )و (ةبرشلا) ريسفت ىئاوحلا ى مدقت
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 ريرحلا علخ انيلع علفم « كلانه عضوم ىلإ انيعد مث . اعيمج انمدقت « هللا مساب

 . هللامساب : باجل لاقو « هدنع انمدقم رصقلاباب ىلا انب اوتأ مث . ةبهذملا
 ريغ بايث () تحت رصقلا لخاد نم جرخأ مث ٠ هعم انفقووريزولا فقوو

 اوتأ مث . اهنم هبيصن انم دحاو لك ىطعأف . نطقو ناكو ريرح نم ةطيمم
 « بالسمبا هيف هلثم روفيطبو « ةسبايلا ةهكافلا هيف بهذ ١( روُفيطب

 ذخأي كلذ هل جرخي ىذلا نأ مهتداع نمو . لوألا هيف ثلاث روفيطو

 ٠ ضرألا ىلإ ىرحألا هديب مدخي مث « هلهاك ىلع هلعجي و هديب روفيطلا

 اعضاوتو هنم اسانبإ « لعفأ فيك ىنماعيل هديب روفيطلا ريزولا ذخأف

 انلوزنل ةدعملا رادلا ىلإ انفرصنا مث . هلعفك تلعفف ٠ اريخ مقا إ رع دو

 . ةفايضلا انل تعب كقحوا لهد ةنيدع

 ةفايضلا ؟ ذ

 هيلإ جاتي ام اهيف تدجو « ىلوزنل كلا ىل رادلا ىلإ تلصو الو

 .لم ا ةفيفخ دنهلاب مهترسأو . داقرلاريرسسو ناوأو ا طسنو شرف نم

 ىريرسلا بحصتسا نأ دحأ لكل دب الو . دحاولا لجرلا اهنه ري رسلا لمي

 ةعب رأ اهيلع ضرعي « ةطورخم مئاوق عب رأ وهو . هسأر ىلع همالغ هلم رفسلا

 هيلع ناسفإلا مان اذإف . نطقلا وأ ريرحلا نم رئافض اهيلع جسنتو . داوعأ

 ريرسلا عم اوءاجو . هتاذ نم هب وطرلا ىطعي هنأل « هب هيطري ام ىلإ جتحي مل

 اولعجي نأ مهتداعو .ريرخلا نم كلذ لك « فاو نيتدنعو ( 7 نيتبرصَم

 تضوت ىتف « اضيب نطق وأ ناك نم اهشغت اهوجو فْقلاو تابرضلل

 )١( بايثلا هيف ناصت ءاعو تختلا ٠ سومأق ٠

  0مرهق اك رئاطلا اذهةروص ىلع ءاءو انه هيدارب و . سوماقلا ىفاهت ريغص رئاط : روقيطا

 ٠ ةيشحلا ةيرضملاب دصقي (
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 .نياجرب ةليللا كلت اوتأو . انوصم اهلخاد ىف ام قبو هوجولا اولسغ
 اوذخ : انلاولاقف «باصقلا هنومسو «رازلارخآلاو « ىنوحاطلا امهدحأ

 نازوأل 2 نم اذكو اذك اذه _.ممو « قيقدلا نم اذكو اذك اذه نم

 . قيقدلا نزو رده نوطع. ىذلا ميلا نوك نأ مهتداعو . نآلا اهد ذأ ال

 «ناطلسلا ةفايض انتلصو كلذ دعب و . ناطلسلا مأ ةفايض هانرك ذ ىذلا اذهو

 . اهك ذنسو

 «ريز ولا ىلع انماسو « ناطلسلا راد ىلإ انيكر مويلا كلذ دغ نم ناك امو

 ك1 ازعرملا نم ةعلخ ىناطعأو . مهاردرانيد فلأ نم ةردب لك نيترد ىاطعأف

 لوألا فنصلاف: فانصأ ةعيرأ اواعُقب ىناملغو ىنادخو ىباحصأ عيمجب بتكو

 عهنم دحاو لك ىطعأ ىناثلا فنصلاو « رانيد قئام مهنم دحاو لك ىطعأ اهنم

 فئنصلاو «رانيد ةثام دحاو لك ىطعأ ثلاثلا فنصلاو «ارانيد نيسمحتو ةئام

 ناكو . نيعيرأ وحن اوناكو . ارانيد نيعبسو ةسمح دحاو لك ىطعأ مبارلا

 « ناطلسلا ةفايض تنبع كلذ دعبو . افينو رايد فالآ ةعب رأهوطعأ ام ةلمح

 اهاثلثو « 2 كيّرَدلا نم اهثث « قيقدلا رم ةيدنه لطر فلأ ىهو
 لقوفلاو نمسلاو 00 سس « مهلا نم لطر فلأو « '” راكشحلا نم

 ىدنهلا لطرلاو . لوما قرو نم فلأو . اهددع ى ذأ ال ةريثك لاطرأ

 رصم لاطرأ نم نورشعو ةسمحخو 2 برغملا لاطرأ نم الطر نورشع

 فلا نم اهلثمو « قيقدلا نم لطر فال ةعب رأ هداز دْيواَدُح ةفاض تناك

 . هانركذ امم اهبساني ام عم

 )١( زئعلا رعش تن ىذلا بغزلا : زعرملا  5٠ةغللا بتك ىف ٠

 ) )0ىراوملا قيد : كيردلا ٠ قيقدلا بابل وهو « ضيبألا قيقدلا وهو .

  2نيحطلا نم نشخام اهانعم ةيسراف ةلك ٠ ىرشبك ىرصقلا ةيب رعلاب ىمسي و :
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 كلذ ىف اولعف امو ىتنب ةافو رى ذ

 نود اهنس ىل تنب تيفوت « [نمدقم نم فصنو رهش دعب ناكالو

 ةزاورد) جراخف اهانب ةيوازف نادندا ضان يزول امالورع للا ل

 اهريخب بتكو . اهب اهانفدف . ىونوقلا مهاربإ انخيشل كلانه ةريقم برقي ء(ملأب

 ناطلسلا ديصَمم نيب ناكو . ىناثلا مويلا َىْمَع ىف باوملاا هاتأف « ناطلسلا ىلإ

 ةحيبص تيملا ربق ىلإ اوجرخي نأ مهتداعو . مايأ ةرشع ةريسم ةرضحلا نيبو

 نولعجي و« ريرحلا بايثو طسبلاب ربقلا بناوج نوُشرُفيو « هتفد نم ثلاثلا

 نولعجيبو ٠ لوصفلا نم لصف ىف كلانه عطقتت ال ىهو ؛ ريهازألا ربقلا ىلع

 تانج ايم اوقع وام ابن نكي مل نإو . اهراغ نوميللاو حيال ناصغأ

 عمتجيو . ٍليجرالا وجو ةسدايلا هك اوفلا ربقلا ىلع نوبصي و . طوبملااب

 (17 بدلا ءامب اوتأ هومتخ اذإف . نآرقلا نوءرقيف فحاصملاب وي و سانلا

 .نوفرصنيو لوبا نوطعي و .ابص درولا ءام مهيلع بصي مث . سانلا هوقسف

 دنع تجرح ©« تنبلا هذه نفد رم كلاثلا ةحيبص ناك املو

 دق ريزولا تدجوف « هلك كلذ سرس ام تددعأو ةداعلا ىلع حبصلا

 بجاحلا ءاجو « ربقلا ىلع تبرضف ةجارسب سعأو « كلذ بيتزتب أ

 نيدلا ماظن ىضاقلاو « دنسلاب اناقلت ىذلا « "0 ىجْيَموُقْلا ريدلا سم

 موقلاو الإ تأاملو . ةنيدملا لهأ راك . نم ةلمجو ع7 ىناوكلا

 عم تدعقف . نآرقلا نوءرقي مهو « مهيديأ نيب بجاحلاو مهسلاجم اوذخأ دق

 . ناسح تاوصأب ءارقلا أرق ةءارقلا نم اوغرف املف . ربقلا نم ةبرقع ىباحسأ

 هعسأ رك ذ دنعو . ناطلسلا ىلع ءانثو ةافوتملا تنبلا ىف ءاثر أرقف ىضاقلا ماق مث

 نفوس برعم دروا ءام بالخلا (1)

 ١ صراتنا ٠ ٠ جنشوب ىهو ينشف ىلإ ةبسن قش

 سوو دي رق ع ناو ؟" ىلإ ةيسن هلعل 2(
 .٠ توقاب .
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 ذخأ مث « انسح ءاعد ىضاقلا اعدو . اوسلج مث اومدخن امايق اعيمج سانلا ماق

 حادقأب مهيلع اوراد مث « سانلا ىلع هوبصف درولا ءام ليمارب هباحصأو بجاحلا

 ىل ةعلخ ةرشع ىدحإب ىتأ مث . لوبا مهياع اوقرف مث . تابتلا ةبرَش

 ريرسلل انمدقت « ناطلسلا راد ىلإ هعم انبكرو بجاحلا بكر مث 8 ىاصألو

 راد نم ماعطلا ءاج ىتح تلصو اف . ىلزنم ىلإ تفرصناو . ةداعلا ىلع

 لك أو اميمج اولكأو . ىناعصأ رودو رادلا ”المام « نراهج ةمودخلا

 . امايأ اهاياقب تماقأت « تابنلاو ءاولْلاو صارقألا تلضفو . نيك اسملا

 ةمودخنا راد رم نايتفلا ءاج مايأ دعبو . ناطلسلا سعأب هلك كلذ ناكو

 ىهو «اضيأ لاجرلا اهبكريو ءاسنلا اهيف لمت ىنلا ةّقحملا ىهو (ةلودلاب) ناهج
 جوعم دوع اهيلعو « نطقلا وأ ريرحلا رئاغض نم اهحطس « ريرسلا هبش

 ةعب رأ حيرتسل « يتب ون ىف لاجر ةينامث اهلمي « ىدنملا بصقلا نم
 رثكأ لم اهلع « رصم رايدب ريجلاك دنهلاب ( لودلا ) هذهو . ةعبرأ لميو

 . هنولم الاجر ىرتك١ ديبعهل نكي مل نمو « هولم ديبع هل ناك نف « سانلا

 دنعو ناطلسلا باب دنعو « قاوسألا ىف نوفقي ةريس ةعامج مهنم دلبلاب و

 تناك كلذكو .ريرح ءاشغب ةاشغم ءاسنلا (لود)نوكتو .ءاكلل سانلا باويأ

 ىلا قيراج اهيف اولمف- «ناطلسلا مأ راد نم اهب نايتفلا ىتأ ىتلا(ةلودلا) هذه

 ةءراخلا تماقأف . ةيكرت ةي راج ةيده اهعم انأ تئعبو . ةافوتملا تنبلا مأ ىه

 مهأرد رانيدفلأ اهوطعأ دقو « ىناثلا مويلا ف تءاجو « هليل مهدنع تنبلا مأ

 ناك صيقو « اضيأ اعصرم بهذلا نم )١( اليلهتو ةعصرم بهذ رواسأو

 كلذب تءاج (ىلو . باوثأب اتحتو ةبهذمريرح ةعاخو « بهذلاب اشكرزم
 ةوصو ىبمفن ىلع ةظفاحم « نيدلا "لع مل نيذلا راجتلاو ىباصأ هتيطعأ هلك
 . ىلإوحأ عم ناطلسلا ىلإ نوبتتكي نيربخلا نأل « ىضرعل
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 ىلإ ريزولاو ناطلسلا ناسحإ رك ذ
 ةرضحلا نع ناطلسلا بع ماي. َّق

 ةسمع هدئاف نوكي ام ىرقلا نم ىل نيعي نأ ناطلسلا ىعأ اقم ءانثأ ىفو

 هذهو . الإ تجرحتو « ناويدلا لهأوريزولا ىل اهيعف .ةنسلا فرانيد فالآ

 ىدصب فرعي ىّدصب « ليملا وهو ( اهو ) رشع ةتس ةفاسم ىلع ىرقل
 ةموسقم ةئيدملا زاوحأو . ةيرق ةئام عومم ,هدنع ىدصلاو « تّيدْه

 « دالبلا كلت رافك نم خيش وهو « ( ىرطوج ) هل ىدص لك « ءادصأ

 نم ىس تقولا كلذ ىف لصو دق ناكو . اهساحم مضي ىذلا وهو «فرصتمو

 . هنم راوج رشع ىلإ ريزولا ثععبف « رافكلا

 نوماسملاو . نيماسملا عم ةلصتم دالب و لصتمرب ىف دنملا داليب رافكلاو

 نم تاضغ مهو « راعوألاو لابحلاب رافكلا عنتم امنإ و . مهيلع نويلاغ

 رثؤت الو © ضعب ىلع هضعب فنلي و ٍظعي و « فؤجي ريغ مهيصقو . بصقلا
 لثم مل ىهو ضايغلا كلت نونكسيف . ةميظع ةوق هلو . رانلا هيف

 عمتجي ام هايملا اف لو « مهعورزو مهيشاوم نوكت اهلخادب و . روسلا

 نيذلا لاجرلا رم ةيوقلا رك اسعلاب الإ مهماع ردي الف « رطملا ءام نم

 . كلذل ةذعم تالآب بصقلا كلذ نوعطقيو « ضايغلا كلت نولخدي



 ناطلسلا ةبيَغ مايأ هتدهش ىذلا ديعلا ىذ

 ديعلا موي ناك املف . ةرضحلا ىلإ دعب دعي مل ناطلسلاو رطفلا ديع لظأو
 تزكرو . ريرسلا هبش هرهظ ىلع هل دهم دقو « ليفلا ىلع بيطخلا بكر
 بكرو . داوسلا بايت بيطحلا سبلو . ةعبرألا هناكرأ ىف مالعأ ةعبرأ

 دحاو لكو . اهتاضقو ةنيدملا ءاهقف بكرو «همامأ نوريكي ةليفلا ىلع نونذؤملا

 ىلع بصنو . ىلصملا ىلإ جورحلاا نيح اب قدصتي ةقدص بحصتسل مهنم
 . ىلاعت هل نيرك اذ سانلا عمتجاو . طسبي شرفو « نطق ( ناويص) ّلصملا
 ىلإ انفرصتاو « مز انم ىلإ سانلا فرصنأو « بطخو بيطخلا مهب لبص مث

 « ءابرغلا مهو ةزعألاو ءارمألاو كولملا هرضح «ماعطلا لعجو .ناطلسلا راد
 . اوفرصناو اواكأو

 هل انئاقلو ناطلسلا مودق ىذ

 ةفاسم ىلع © تبلت ىمسن رصقب ناطلسلا لزن لاّوش عبار ىف ناك انو

 لك عمو « انجرفن هيلإ جورحلااب ري زولا انرمأف . ةرضحلا نم لايمأ ةعبس

 « ةيرصملا فويسلاو ةيناسارحلا هكاوفلاو لامجلاو ليما نم هتيده ناسنإ
 دقو رصقلا باب ىلإ انلصوف . كلارتألا دالب نم ةبولجملا نغلاو كيلامناو
 3 مهبتأرم ردق ىلع ناطلسلا ىلإ نولخدب اوناكذ 6« نيمداقلا عيمج عمتجا

 نإ ةبونلا تلصو املو . بهذلاب ةشكرزملا ناّككلا بايث مهيلع ملخيو
 ىتح « باحجلا دحأ هتتنظف « ىسرك ىلع ادعاق ناطلسا تدجوف تلخد

 ةبيغ مايأ هتفرع تنكو «ىورهلا قاكلا نيدلا رصان ءامدنلا كلم هعم تأر

 مع نبا وهو « (بجاحريمأ) ىتلبقتساو . تمدخ> بجاحلا مدخن . ناطلسلا
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 :ءامدنلا كلم ىل لاق مث . هتمدخل ةيناث تمدخو «زوريقب ىمسملا ناطلسلا

 لكو . نيدلا ردب دنهلا ضرأب قئوعدب اوناكو « نيدلا ردب انالوم « هللا مساب

 ذخ أ ىتح « ناطلسلا نم تبرقق.انالوم هل لاقي امنإ بلطلا لهأن م ناك نم

 ىل لوقي و « باطخ نسحأب ىنيطاخي لعجو « ىدب كسمأو ىنفاصو ىديب
 2 (1) كرطاخ عمجا ) 0 كرابم كمودق « ةكربلا تلح : ىسرافلا ناسللاب

 كدالب لهأ هب عمسي ام ماعنإلا نم كيطعأو « محارملا نم كعم لمعأ
 : ىل لاقف . برغملا دالب : هل تلقف «ىدالب نع ىنلأس مث . كيلإ نوتأيف

 « هدب تلبق اديج امالك ىل لاق امكن اكو . . معن : هل تلقف ؟ نمؤملا دبع دالب

 مل دف « نودراولا عمتجاو . تفرصناو ىلع علخو . تاره عبس اهتلبق ىتح

 . نييدلا رصان ناهمللا ردص ةاضقلا ىضاق مهسوءر ىلع فقوو « طامس

 ناهلبا ردص كيلامما ةاضق ىضاقو « ءاهقفلا راك نم ناكو «”ىب ةراوشتا

 ةعامج و ؛ ”ىجيكلا نيدلا لالج كلملاو «كْملا دامعو « "ىوَتْرعلا نيدلا لاك

 مع نبا « نيدلا ثايغ هدارح واد كاذل سَحَوَو ءارمألاو بالا نم

 همظعي ناطلسلا ناكو . انعم مدق ىذلا ذم رت ىضاق نيدلا ماوق هداز دنوادخ

 . هدالب نم ارارم هيلإ دّدرتو « خألاب هبطاخيو

 « نيدلا ماوق هداز دنوادُح مه مويلا كلذ ىف مهيلع علخ نيذلا نودراولاو

 تحي ريمأ هتخأ نباو « نيدلا ناهرب و نيدلا دامعو نيدلا ءايض هتوخإو

 هلاخ ناكو « نايات زو ندلا هيجو هذج نأكو « نيدلا جات ديسلا نب

 « ىزيربتلا ىلفلا نبا هللا ةبه ريمألاو ٠ هل

 ء زيربتب ةكلفلا ةسردملا قب ىذلا وهو « قارعلاب ري زولا بئان هوبأ ناكو

 لبج لهأ نموهو « قلك بحاص روج مارهم دالوأ نم ىارو كلمو

 ٠ انيب ةماقإلا ىلإ انئمطم نك : ديري هنأ رهظي و - بيرغ ريبعت قلل



 تمس ا

 هاش كرايم ريمألاو « دروزاللاو شْحلبلا توقايلا بلحي هنم ىذلا ناشْحَد

 نيدلا باهشو « ىذمّرتلا هداز كلمو « ىراخبلا اَعب نرأو « ىدنقرمسلا

 ىف بلَسَف « ناطلسلا ىلإ ةيدهلاب زيي نم مدق ىذلا سحاتلا ١7 ىنورّراكلا

 . هقيرط

 هترضح ناطلسلا لوخد ؟ ذ

 بكارملا نم هب انل ىمأ امو

 ن. اسرف انه دحاو لك ىطُعَأ « ناطلسلا ىلإ انجورخن موي نم دغلا ىفو
 لوخدل ناطلسلا بكرو . ناّرحم ماخلبو جرس هيلع « ناطلسلا بك ارم

 («ناطلسلا مامأ ةليفلا تنيزو ( ناهحلاا ردص عم هتمدقم ىف انبكرو « هترضح

 اهنمو ةشكر زم اهنم «(ارطش) رشع ةتس اهيلع عفرو « مالعألا اهيلع تلعجو
 ىهو ةيشافلا همامأ تلمح و .اهنم (رطش) ناطاسلا سأر قوف مقرو «ةعصم

 ناطلسلا ل صو املف . راغص؟”تاداءر ةليفلا ضعب ىلع لعجو « ةعصرم ةراتس

 ةاشملاو «ةطلتخم مهاردلاو ريناندلاب تاداعرلا كلت ىف ىبر «ةنيدملا برق ىلإ

 ىلإ اهنورثني اولازي ملو . كلذ نوطقتلي رضح نمم ,هاوسو ناطلسلا ىدي نيب

 . مادقألا ىلع ةاشملا نم فالآ هيدب نري ناكو . رصقلا ىلإ اولصو نأ

 ام ىلع « تاينغملا امفو « ريرحلا باب ةودكملا بشللا بابق تعنصو
 . كلذ انكذ

 - توقاي ٠ زاريشو نيرحبلا نيب سرافب ةنيدم « نورّراك ىلا ةبن (1)
 . ىشاوحلا يف اهريفت قبس (0)



 اع 78 دج

 هيلع انلوخد كد

 ةيالولاو ناسحإلا نم هب معنأ امو
 انسلفب (روشملا) باب انينأ «ناطلسلا لوخد موي ىناث ةعملا موي ناك (ملو

 جرو « لوخدلاب انل نذأ دق نكي ملو . ثلاثلا بابا فئاقس ىف
 نذأو « ةءامسأ اوبتكي نأ بالا سماق ء ىجْتّسوفلا نيدلا سمش بجاحلا
 انلخدف « ةينامث ىعم لوخدلل نيعو . انباحصأ ضعب لوخدو انلوخد ىف مل

 ةاضقلا ىضاق دعقو . نازيملا وهو نابقلاو رديلاب اوءاج مث . انعم اولخدو
 هبيصن ناسنإ لكل اونيعف «ءابرفلا هو ةزعألا نم بابلاب نم اوعدو « باّتكلاو
 لاملا غلبم ناكو . رايد فالآ ةسمخ اهنم ىل ناكف . ردبلا كلت 1مم

 كلذ انفرصناو . اهنبا مدق امل ناطلسلا مأ هب تقدصت « رانيد فلأ ةئام
 نع لأ و « هيدي نيب ماعطلل انيعدتسي كلذ دعب ناطلسلا ناكو . مويلا

 انومتقرش متنأ : مايألا ضعب ىف انل لاق دقلو . مالك ل مجأب انبطاخيو انلاوحأ
 ماقمى لهكلاو ( ىدلا و ماقمىف نم ريجكلاف ( 5 افاكم ىلع ردقت اف ( جمود

 ميطعأ هذه قتيدم نم مظعأ ىكلم ىفامو « ىدلو ماقمىف ريغصلاو « ىتخأ

 رشع ىنثا ىل نيعف «تابترملاب انل ىمأ كلذ دعب مث. هل انوعدو هانكشف . اهايإ

 : لبق اهب ىل أ ىلا ثالثلا ىلع نيتيرق ىندازو « ةنسلا ىف رانيد فلأ

 انل ثمعب مايألا ضعب ىفو . روب كلم ةيرق ةيئاثلاو ةزوج ةيرق امهادحإ
 دئوخ نإ انل الاقف « دنسلا بحاص كلملا بْطْقو نيدلا تاغ هدازدَْواد
 ءاضقلا وأ ةرامإلا وأ ةباثكلا وأ ةرازوال حلصي متم ناك نم : ؟كل لوقي ّلاَع

 نوديري اوناك مهنأل عيمجا تكسف . كلذ هتيطعأ ةخيشملا وأ سردتلا وأ

 نيدلا جاتديسلا نبا تخيريمأ لكتو . .هدالب ىلإ فارصنالاو لاومألا ليصحت



 مس ١ دمصتسإ

 ريغو « ىلغشف ةباتكلا امأو ىئاريف ةرازولا امأ : لاقف هركذ مدقت ىذلا
 ىل لاقو . كلذ لثم لاقف «ىكلفلا نا هللا ةبه ملكتو . ةفرعأ ا
 نوعدب ام دالبلا كلت لهأو ؟ ىديساب تنأ لوقت ام :ىبرعلاب هدازشوادخ

 : هل تلقف . برعلل ايظعت ناطلسلا هبطاخي كلذبو « ديوستلاب الإ ىبرعلا
 « ىئابآ لغشو لغشف ةخيشملاو ءاضقلا امأو ع للغش اتسيلف ةباّككلاو ةرازولا امأ
 غلب املف . برعلا فايسأب الإ تملسأ ام مجاعألا نأ نوملعتف ةرامإلا امأو
 ثعبف « ماعطلا لك اي(نوطنأ دار م) ناكو ٠ ىالك هبعأ ناطلسلا كلذ
 دعقف « نوطسأ رازه جراخ ىلإ انفرصنا مث. .لك أي وهو هيدينيب انلك أف انيلإ
 «ةيناثناطلسلا اناعدتساف . سولملا ىنعنمب ناك لمد ببس تفرصناو « ىاحصأ
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 دارك وادع لخدف اناءدتساف بجاملا جر مث ٠ ةرخاألا ءاشعلاو برغملا
 وهو « (دادريمأ) ناطا.لا هلعفب «نيروك ذملا ةوخإلا ربك أ وهو «نيدلا ءايض

 ريك وأ ربخأ لعيوشم هل ناك نت « ىضاقلا سلجي سلف . راككلا ءارسعألا نم
 ىف راند فلأ نيسمت 1١( ةّطخللا هذه ىلع هبترم لعجو . هيدن نيب هرضحأ
 ده نع افلأ نيسمب هل عأو «رادقملا كلذ اهدئاف ")رش امج هل نيعو. ةنسلا
 « عبسلا ةروص هانعمو «ريشلا ةروص ىمسف هكر رس رس مل لع ملعلو

 لوألا سذحلاا نم سرفي هل أو . عبس ةروص اهرهظو اهردص ىف نوكي هنأل
 نوسكي و © رصم لهأ جورسك مهجورسو . سانجأ ةعبرأ مههدنع ليخلاو
 ريزولا عم عم سلجي نأ هسمأف ع تحب ريمأ لخد مث ٠ ةبهذملا ةضفلاب اه

 راند فلل نيعب رأ ابترحهل نيعو «نيواودلا تابساحم ىلع فقي و ين

 « دب نع افلأ نيعبرأ ىطعإو «كلذ رادقم اهدئاف رشاحم ىطغأو « ةنسلا ىف

 5 ءاضقلا وهو هالوتب ىذلا لمعلا 0 ةطخلاب دوصقملا 23

 . كلذ اهلغتسم ىأ ( رادقملا كلذ اهدئاف ) هلوقو « رشجم مب «ىعارملا انه اب داري 4؟)



 تهل 1و مدل

 لغد مث.كْلملا فرش بقاو « هلبقىذلا ةعلكت هيلع علخو «ازهجم اسرف ىطعأو

 ايترم هل نيعو .لاسرإلا بجاح هانعمو «(راد لوسر) هلعفب ىلفلان ا هللاةبه

 ع كلذ رادقمب اهدئاف نوكي رشاجم ىطْعُأو « ةنسلا ىف رانيد فلأ نيدبرأ

 هبقل لعجو ةعلخو ازهجم اسرف ىطعأو « دي نعافلأ نيرشعو ةعب رأ ىطعأو

 . كلملا ءاب

 « ريرسلا ىلإ ادنتسم رصقلا حطس ىلع ناطلسلا تدجوف تلخد مث

 املق . هيدي نيب فقاو ةلوبق ريكلا كلملاو « هيد نبي ناهج هجاوخ ربزولاو
 راد ىضاق اع دْثوَح كلمج دقف مدح : ريبكلا كلملا ىل لاق هيلع تماس

 رشاحم كل نيعو « ةنسلا ىف رانبد فلأ رشعىنثا كتم لعجو ( لهد «كلملا

 «هللا ءاش نإ ادغ ةنازحلا نم اهذخأت ءادقن افلأ ر شع ىثاب كلرمأو ءاهرادقمب

 نوكي ىَبلا هو « ةيبارحم ةعلخج كل أو « هماحخللو هجرس اسرف كاطعأو

 ىلإ ىب مدقتف ىديب ذخأو . تمدفن . بارحم لكش اهرهظو اهردص ىف

 « لاغشألا رغصأ نم لهد ءاضق بسحت ال + ناطاسلا ىل لاقف « ناطاسلا

 ناكو . هنع باوحلا نسحأ الو هلوق مهفأ تنكو .اندنع لاغشألا ربك أوه

 ىلع انأ ءانالوماي : هل تلقف .هنع باوملا نسحيالو ىب رعلا مهفي ناطاسلا

 تنيع دق : ىل لاقف .ناسللا فرعأ ال انأو « ةيفنح ءالؤهو كلام بهذم

 نوكتو« كنار واشي و كنع ناب وني ىروتجيلا نيدلا لاهو َىنآَيدملا نيدلا ءاه

 مدبع لب : هل تلقف . دلاولا ماقمب اندنع تنأو « دوقعلا لع لجست تنأ

 هنم اعضاوت « انمودخمو انديس تنأ لب : ىبرعلا ناسللاب ىل لاقف . مكمداخو

 هل بتر ىذلا ناكنإ : : تحي ريمأ كلا فرشل لاق مث . اسانبإو الضفو

 لاح ةماقإ ىلع ردق نإ « ةيواز هيطعأ انأف « قافنإلا ريثك هنأل ءهيفكي ال

 نكي ملو ءىبرعلا نسحي هنأ نظي ناكو.ىنرعلاب اذه هل لق : لاقو . ءارقفلا

 «دحاو عضوم ىف ادقراف ةليللا ايشما : هل لاقف «كلذ ناطلسلا مهفو .كلذك



 دل مو

 . همالكب ىتملعتو كل ءىجت هللا ءاش نإ دغلا ناك اذإف . ةياكحلا هذه همهفو
 اذإ مهدنع ةداعلاو . ةيوتلا ترض دقو « ليللا ثلث ىف كلذو (نفرصناف

 اندجوو . هعم انجرحتو جرحت ىّبحري زولا انرظتناف .دحأ جرخيال هنأ تيرض

 قاَقي « قارعلا ىدابعلا نسملا ىبأ ديسلا دنع اننبف « ةدودسم لهد باوبأ
 ةحلسألا هل ىرتشي و ناطاسلا لاعب رهتب خبشلا اذه ناكو . ناحروب رسب فرعي

 ليخناو لاومألا نضيف انيلإ ثعب دغلا ناك الو . ناسارحنو قارعلاب ةعتمألاو
 (نلخدو . هلهاك ىلع اهلمفب « لاملاب ةرّذدبلا انم دحاو لك ذخأو . ملخلاو

 تاعج نأ دعب « اهرفاوح انابقف سارفألاب اني أو « انمدقن ناطلسلا لع كلذك
 هلك كلذو . اهانيكرف « ناطلسلا راد باب ىلإ انسفنأب اهاندقو . قرخلاا اهلع
 مو . علَح رشعو رانبد ىفلأ ىلاصأل ناطلسلا ىمأو انفرصنأ مث . مهدنع ةداع

 اوببعأت « رظنمو ءاور مل ىباصحأ ناكو . ائيش ىاوس دحأ باحصأ طعب
 1 مهكشو هيد نيب اومدخو « ناطلسلا
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 ةدم هفقوتو «هب ىلرعأ ناث' ءاطع كك ذ

 دعاق انأو«ّلِإ ناسحإلاو ءاضقلا بلوت نم مايأ دعب( روشملاب) اموي تنكو

 ع ظعاولا ملاعلا ىذمّرتلا نيدلا رصان انالوم ىناج ىلإ و « كلانه ةرجش تحت

 «هيلع ملفع ناطلسلا ىلإ لخدف «نيدلا رصان انالوم اعدف باجما ضعب ىتأف

 ائيث ىنطعأ : لاقف بالا ضعب ىناتأ مث . رهوجلاب الكم افحصم هاطعأو
 «دقدصأ ملف اع دئَوَح اهبشل سعأ« افلأ شعاب (!١ طخ) كلذخآق
 «هيطعأ انأ باحصألا ضعب لاقف .همالكى ف ٌداجوهو «ىلع ةليحلا ديري هتتنظو

 ابوتكم « رغصألا طخللا هانعمو « (دعُ طخب) ءاجو ةثالث وأ نب رانيد هاطعأف

 5 نآلا ىلاملا حالطصالا ىف ( فرصلا نذإ ) ةرابعب رسفي نأ نكمي قلل
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 ةنازحللا نم نالف ىطعي نأ اع دنوخ صأ : هاتعمو « بجاحلا في رعتب

 ىلع بتكي مث « همسا غلبملا بتكي و .هفي رعتب ىأ نالف غيلبت « اذك ةروفوملا

 «ناطلسلا لعم « ناَخولْطَُق مظعألا ناكل ,هو :ءارسألا نم ةثالث ةءاربلا كلت

 ةيكذ ريمألاو « مالقألاو دغأكلا ةطيرخت بحاص وهو « راد ةطيرملاو
 ةءاربلاب بهذي « هطخمهنم دحاو لك بتك اذإف .ةاودلا بحاص «(راداودلا)

 ناويد ىف تبثت مث مدع ذولا باك اهخسنيف < ةرازولا ناويد ىلإ

 نم كلا ىهو « (ةناوربلا) بتكت مث « رظنلا ناويد ىف تبثت مث « فارشإلا

 لك ىف اصيخلت بتكيو . 90 امتبشب مث © ءاطعلاب نزاخلل رب زولا

 ليجعتلا دارأ نف . هيلع هضرعيو لاملا نم ناطلسلا هب سعأ ام غلبمب موي

 ءاطع نم دب ال نكلو « هل لجأ ليجأتلا دارأ نمو « هليجعتب سمأ هئاطعب

 اهتذخأ مث «ربشأ ةتس افلأر شع انثالا هذه تلجأ دقف .ةدملا تلاط ولو كلذ

 هنم طحي نأ دحأل ناسحإب ناطلسلا سمأ اذإ مهتداعو .ىتأي ام ىلع اهريغ عم

 فالآ ةرشعب وأ « افلأ نيعست ىطعأ فلأ ةئامب الثم هل سهأ نف .رّشَعْلا
 . فالآ ةعست ىطعأ

 «ناطلسلل ىحدمو «لبق مهام ءامرغلا بلط ؟ ذ

 ةدم كلذ فقوتو « قيد صالحي هرعأو
 امو « قيرط ىف هتقفنأ الام راجتلا نم تندتسا دق هّيكذ ام لع تنكو

 ىلإ رفسلا اودارأ املف . ىتماقإ ىف هتقفنأ امو « ناطلسلل ةيدهلا هب تعنص

 :اهوأ ةلي وط ةديصقب ناطلسلا تحدف .مهنويد بلط ىنىلع اوملأ مهدالب

 السقلا ىف كوحنريسلا دج انيثأ « البتبملا نينمؤملا ريمأ كببلإ

ع ةرايزلل فهك كانغمو 03 ارئاز كئالع .رم الم تنفي
 د



 © لا

 الهوم امامإ اهالعأل تنكل <« ةبتر دجلل سمشلا قوف تأولف
 العفيو لوقي نأ اح هاياج « ىذلا دحوألا دجاملا مامإلا تنأف

 دبس كدجم دنع ىدصقو اهاضق * ىجترأ كدوج ضيف نم ةجاح ىلو
 المجأ ناك هركذ كايح سىإف + مؤايح ىنافك دق مأ اهركذأأ

 دس ميرنلا نإ هنيد اضق < ارئاز كلم فاو مل ُلِجَع
 اهفرط كسمأو « هتبكر ىلع اهلعفب « ىمرك ىلع دعاق وهو هيدي نيب اهتمدقف
 ةاضقلا ىضاقل لوقأ اهنم اتي, تلكأ اذإ تنكو.ىديب ىناثلا اهفرطو « هديب

 مهو . ناطلسلا بجعيو « هنيببف © ماع دنوكت هأنعم نيب : ىونزغلا نيدلا لك

 :لاق « تيبلا « ىفاو نمل لجعف : ىلوق تغلب املف . ىبرعلا رعشلا نوبحي

 ىلإ ىب اوبهذيل ىديب ذئتيح بانا ذخأف . كيلع تمحرت : هانعمو .ةمح م
 اهتماف اهكي ىح هوكرتا : ناطلسلا لاقف . ةداعلا ىلع مدخأو « مهفقوم

 هنومسلا مهو ( انفر تييكو ةدم تلقأو ٠ كلذي سانلا ىنأتنهو . تمدخو

 .ناطلسلل هعفدق دنسلا بحاص كلا بطق ىلإ هتعفدف © (تشاد ضرع)

 هيلإ ىضف © هيد ىطعي هل لقت ناهج ةجاوخ ىلإ ضما : هل لاقف
 رغسلاب املالخ ىف ناطلسلا هرمأو . امايأ أطبأو . معن : لاقف هملعأو
 «ريزولا رفاسو «ديصلا ىلإ ناطلسلا جرحت كلذ ءانثأ ىفو . دابآ ةلود ىلإ

 . ةدم دعب الإ ائيش ذخآ مف
 مزمع امل هتأ وهو : قوتسم هركذأ ءاطعلا هب فقوت ىذلا ببسلاو

 ناطلسلا راد تينأ انأ اذإ : مهل تلق ( رفسلا ىلع نيد "لع ملل ناك نيذلا
 كاذب ملع تم ناطلسلا نأ ىملعل «دالبلا كلت ىف ةداعلا ىلع «١١2(ىنوهردف)

 هزوعأو ةيانعلا ىوذ نم لجر ىلع نيد دحأل ناك ىتم هنأ مهتداعو . مهصلخ
 : هل لاق لوخدلا دارأ اذإف . ناطلسلا راد باس هل فقو « هصالخ
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 ديب 150807 دك

 الف « ىنصّلخت ىتح لخدت ام ناطلسلا سأر قحو « ناطلسلا (١١ ىهورد )
 نأ اموي قفتاف . هريخأت ىف هيلإ بغري وأ هصلخم ىتح هناكم حربي نأ هنكمي
 اذه : مل تاقف . كلانهرصتب لزنو هيبأ ربق ةرايز ىلإ ناطلسلا جرح

 ( ىهورد) : ىل اولاقف ء رصقلا بابب ىل اوفقو لوخدلا تدرأ املف . متو

 «ناطلسلا ىلإ كلذب بارلا باك بتكو . انصلخت ىتح لخدت ام « ناطلسلا

 ئث ىأل مهلاسف « ءاهقفلا راك نم ناكو « نيدلا سم (ةصق بجاح) جركل
 . كاذب هماعاف ناطلسلا ىلإ عجرف .نيدلا هيلع انل : اولاقف ؟ (هومتهرد)
 فلأ نوسمخو ةسمع : هلولاقف « مطاسف ؟ نيدلا غلبم مك ملأسا : هل لاقف

 نيدلا دامع ىمأو .٠ هب هوبلاطت الف « هنم مكفصنأ انأو ىدنع لاملا : كل
 لهأ ىتأيو« (َنوُطْسأراّري) ادعقي نأ نيدلا ثايغ هداز دْنوأدحبو ىنانمسلا
 ءامرغلا ىنأو . كلذ العفف . اهاققحتي و اهلإ ارظنبو « مهدوقعب نيدلا

 لاقو كحضف « دوسقعلا توبثي هاملعأو ناطلسلا ىلع الخدف < مهدوقعب

 ىنيطعي نأ هداز دنوادُخ ىمأ مث . اهيف هلغش زهج ضاق هنأ ملعأ انأ : احزامم
 «(درخخطخ) بتكي نأ عنتماو « كلذ ىلع ةوشرلا ىف عمطف « ةنازحللا نم كلذ
 هنإ :همادخ ضعب هنع ىل لاقو .اهذخأب لو اهذرف . ةكنت ىئام هيلإ تثعبف

 نيدلا دامعنب كلملا ديمع تملعأو «كلذ نم تعنتماف . ةكتت ةئامسمخ بلط

 هداز كيوآدَح نوو هنيب تناكو .ريزولا هّباعو هابأ هب ملعاف . كلذب ىناتمسلا

 ريغف « هداز دنوادح لاعفأ نم اريثك هل رك ذو «كلذي ناطلسلا ملعأف . ةوادع

 نالف هاطعأ ءىش ىأل : لاقو .ةنيدملا ف هسبحب ىمأف «هيلع ناطلسلا رطاخ

 ع هتعنه اذإ ائيش هداز دنواَدُ ىطعي له ملعي ىتح كلذ اوُمق ؟ هاطعأ ام
 . 2؟7قيد ءاطع فقوت بيسلا اذهبف 6-5 اذإ هعنم وأ

  403١ناطلسلاردعاي |

 ٠ ىبعملا ضو نم ءىش ناطلسلا ةرابع ىف (؟)



 كك لا 0-7

 هعم ىجورخو ديصلا ىلإ ناطلسلا جورخن ركذ
 كلذ ق تعنص امو

 دق تنكو صبرت ريغ نم هعم تجرخ ديصلا ىلإ ناطلسلا جر الو
 اهبرضو « (ةجارس) تءرتشاف : دنهلا لهأ بيرت تلمعو « هيلإ جاتحيام تددعأ

 «ءارمح اهنوكي ناطلسلا ةجارس زاتمبو . سانلا راككل اهنم ديالو . حابم كلانه

 هب لاظي, ىذلا وهو (ناويصلا) تبرتشاو . قرزألاب ةشوقنم ءاضيب اهاوسو

 مهقانعأ ىلع لاجرلا كلذ لمي و . نيريبك نيدومع ىلع عفري و «ةجارسلا لخاد
 دقو (ةينا اكل رفاسملا ىرتكي نأ كلانه ةداعلاو . (ةيناويكلا) مل لاقيو

 اهنومعطي ال مهنأل« باودلا فلعل بّشعلا هل قوم نم ىرتكيو « هانرك ذ

 نم ىرتكي و « خبطملا ىناوأ نولمي نيذلا مهو «(نيراهكلا) ىرتكيو « نيتلا

 نيذلامهو «نيشارفلا ىرتكي و «ةغراف اهلمي و ءاهانزك ذ دقو «(ةلودلا) ىف هلم

 ىرتكيو . لاما ىلع لامحألا نوعفريو اف ةجارسلا تنوي رضي

 تيرتكاف .لبللاب لعاشملا نولميو هيدب نيب نوشمي نيذلا مهو «(ةيوداودلا)

 جيورخ موي تجرخو .ةمهللاو ةوقلا ترهظأو مهنم هيلإ تجتحانم عيمج [نأ

 نم رصعلا دعب ناك املف . ةئالثلاو نيمويلا هدعب ماقأ ىريغو « ناطلسلا

 فرعي و سانلا لاوحأ ىلع عطب نأ هدصقو « ليفلا بكر هجورخ موي

  ىسإك ىلع ةجارسلا جراخ سلجو . أطبأ نمو جورخلاا ىلإ عراس نم

 ريبكلا كلملا ىلإ ثعبف « ةنميملاب ىتقوم ىف تفقوو ©« تماسو تئغب

 . ىئآوس مويلا كلذ ىف سلجي ملو « ىب ةيانع سولخلاب ىنماف « ةلوَبق
 بكرو «هسأر قوف (رطشلا) مفرو «هيلع بكرف لس هب قصلأو ليفلاب ىنأ مث

 نأ بكر اذإ هتداعو . ةجارسلا ىلإ داع مث . ةعاس لاجو © صاوحلاا هعم



 اع | "ثوب اح

 . (هلاب ع هراقنأو) هلوبطو هتامالعو هجوفي ريمأ لك ءاجاوفأ ءارسألا بكري

 قرطلا لهأو باجما الإ ناطلسلا مامأ بكري الو . بتارملا كلذ نومسدو

 نوكي و.تايانرصلا نوب رضي نيذلاو «راغصلا لابطألا نودلقتب نيذلا ةلابطلاو

 ةأضق مهنم «كلذ لثم هراسن نعو« الجر ر شع ةسمخ وحن ناطلسلا نيمي نع

 لهأ نم انأ تنكو . ةزعألا ضعب و راككلا ءارسألا ضعب ورب زولاو ةاضقلا

 نم ىهو «هتامالع هفلخ نوكب و . ءالدألاو نوعاشملا هيدينيب نوكيو . هتنميم

 « هتاخد لهأو هكيلام كلذ فلخو « لاملا ىلع لابطألاو «بهذملارب رملا

 . سانلا عيمج و ءارمألا مهفلخو

 لوزتلا هبجعي ناكمب ناطلسلا ىمأ اذإف . لوزنلا نوكي نأ دحأ ملعي الو

 ىتأي مث . هتجارس برضت ىتح دحأ ةجارس برضتالو . لوزتلاب سمأ هب

 لزتي كلذ لالخ ىو . هلزنم ىف دحأ لك فتمازنيف لوزتلاب نولكوملا

 جاجدلاو مانغألا موحل هيدي نيب متقتو . راجشأ نيب وأ ربت لع ناطلسلا

 دب ىفو كولملا ءانبأ رضحيو . ديصلا عاونأ نم اهريغو ؟) ى'اركلاو ةنمسملا

 ىنؤيو . كلذ نووتشيو رانلا نودقويو « ©7 ِدوُهَس مهنم دحأو لك

 اهجراخف صاوحا نم هعم نم سلجيو «ناطلسلل برضتق ةريغص (ةجارسن)

 مايألا كلت ضعب ىف ناكو . هعم لك أف ءاش نم ىعدتسلو ماعطلاب ىنؤيو

 نوط قيدلا رصان ديسلا هل لاقف . اهجراخب نمع لاس ةجارسلا لخادب وهو

 : لاقف ؟ اذا ل لاقف . ريغتم وهو ىبرغملا نالف مك : هئامدن دحأ ىرمْؤألا

 سهأ دق ملاع دنوخ ناكو «بلطلا ىف نوحي هؤام غو هيلع ىذلا نسل نيم

 ىتح نيدلا لهأ ريصي نأ انالوم عأ نإف . كلذ لبق رفاسف هئاطعإب ري رو

 ناكو « هاش لود كللا اذهل رضحو . مهفاصنإب سمأ وأ «ريزولا مدقي

 ةيب رعلاب ىنماكي وه موي لك « اع دْيوَحاِب : لاقف « معلاب هبطاخي ناطلسلا

 . رئاط ؛ كت محب 7 . لادلا ةثلغن « هتئاطب 07 41١

 ٠ ناهح ةجاوش ىأ (4) ملا اهب ىوشم ىتلا ةديدخلا دوقسلا (؟)



 مل معاد

 لجأل كش : لاقف ؟ اذام نيدلا رصان ىديس اي ؟ لوقي ام ىردأ الو
 تنأ ضماف كلملا راد انلخد اذإ : ناطلسلا لاقف . هيلع ىذلا نيدلا
 هداز يود ناكو . لاملا كلذ هطعأف ةنازلا ىلإ «معاي هانعمو عواموأ اذ
 دنع اندالبب هّسأر دقو قافنإلا ريثكهنإ « ملاع دنوخ اي : لاقف ارضاح
 ماعطلل ناطلسلا ىنرضحتسا مالكلا اذه دعبو . نيريشمرط ناطلسلا
 شا : نيدلا رصان ديسلا ىل لاق تجرخ املف . ىرحامب ىدنع ملع الو
 ضعب ىفو . هدازدنو ادخن كشا : هاش ةلود كلملا ىللاقو . هاش ةلود كللل
 ىلع هقيرط ناكو لحمل ف بكر «ديصلا ىف ناطلسلا عم نحنو مايألا كلت
 .(ةجارسلا) دنع ءابخ ىل ناكو . ةقاسلا ىف ىباكأو «ةنميملا ىف هعم انأو «ىلزنم
 ةلود كلملاو كْلُملا دامع ثعبف « ناطلسلا ىلع اومّلسو اهدنع ىباصأ فقوف
 كلذب هاربخأف « نالفل : اهل ليقف ؟ ةجارسلاو ةيبخألا كلت نمل : الأسيل هاش

 ىرهوألا رهطم نيدلا رصانو انأ دوعأ نأ ىمألا ذفن دغلا ناكاماف . مسبتف
 . ةرضحلا ىلإ اندعو انيلع علفن « دلبلا ىلإ حيبص كلماورصم ىضاقنباو

 ناطلسلا ىلإ هتيدهأ ىذلا لملا ىذ

 ؟ لما بكري له رصانلا كلملا نع ىنلأس مايألا كلت ىف ناطلسلا ناكو
 ةرشعىف رصم ن» ةكم ىلإ ريسيف « جملا مايأ ىف'"7 ىراهملابكريرعن ل تاق

 .اهنم المج ىدنع نأ هتريخأو . دالبلا هذه لاب تسيل لاما كلت نكلو. مايأ
 (؟)ر وكلا ةروص ىل روصف «رصم برع ضعب نع تثحب ةرضحلا ىلإ تدعاملف 2 .9 ٠

 روكلا لمعف « نيراجنلاضعب اهني رأو «""”ريقلا نم «هب ىراهملا بكرت ىذلا

 ٠ برعلا نم ىح ىلإ ةبسن « هيرهم عم . ليإلا نم ديحب عون 21)
 ٠ ةتادأب لعزاروكلا 9

 © تقزلا ٠



 ال وموال

 هل تلعجو ةنسح ةءابع لمملا ىلع تلعجو ؛ ( فلملاب ) هتوسكو هنقتأو
 ؛ ءاولملا لمع نسحي نما لهأ نم لجر ىدنع ناكو .ريرح 2١ ماطخ

 ترمأو . ناطلسلا ىلإ ءاولحلاو لما تثعب و . هريغورما هبشد ام اهنم عنصف
 . نيلححو سرفب هل تثعبو . هاش ةلود كلملا دب ىلع اهعفدي نأ اهلمح ىذلا
 ! بجعلا تبأر « ّلاع دنوخ اب : لاقو ناطلسلا لع لد كلذ هلصو املف

 لّخدأف . هب اوتئا : لاقف . عومي دع دال :لاق ؟كلذ امو لاق

 هبكرف « هبكرا : لجرل لاقو . ناطاسلاهب بحجعأو . (ةجارسلا) لخادؤلمملا

 'ىلإ لجرلا داعو . ةعلخو مهارد رانيد قام هل صأو . هندن نيب هاشمو

 . ةرضحلا ىلإ هتدوع دعب نيلمج هيلإ تيدهأو . كلذ ىنرسف « ىنملعأت

 نزال. هلا امعدعأ قننللا نللا كت
 كلذي قلعت امو نيد صالحي همأو

 3 ها 0 ىنريخأف ع لماب هتثعب ىذلا ىلجر "ىلإ داعاملو

 حئافصب وي هو دحاو لك مدقم تلعجو نينثأ ني روك تعنص

 ءةضفلائافصب 5257 (؟0انسر مصور بلا اميرلو «ةيهذملا ةضفلا

 نيلمحل تلعجو 3 (هدانككلاب نينُطبم (4”ةنا>درز نم (90 نيل اهل تاعجو

 «ىواحلاب اهتاالمو 7)اروُفيطرشعدحأ تعنصو «ةبهذملا ةضفلا نمليخالحلا

 ىناث دعقو ءديصلا نم ناطلسلا مدق امل .ريرح ليدنمب روفيط لك تيطغو

 )١( لبحلا : نسرلا (5) « ريعبلا هب داتقي ام ٠
 هن ثاصتل ةبادلا هسلت ام : *حفاو معلا لخا قفز ٠

 مجال 34 ةزراب شوش وذ 2 6( ٠ ةم لع ريغ 3 قيقو ريح نم جيس قفل

 ٠ ( فلملا ) تعم لع مالكلا قبس اذكر « ىشاوحلا ىف هيلع مالكلا قيس ()



 مدل 1ع. ال

 : ىلفلا نبا نيدلا ءايل لاقف . امهدحا لاَمْدَس راطف « الوُرَمو هيدب ني

 «فاحصلا كلت ىف كعم ام : لاقف ريفايطلا ىلإ رظن مث . هعفرف « لاخاما عفرا

 : ظعاولا ىذمرتلا .نيدلا رصان هيقفلل لاقف . معن هل تلقف ؟ ىه ءاولح

 سعأ مث . ركسعملاب نحنو انيلإ اهثعب ىتلا ءاولخلا لثم تنأر الو طق تلك أ ام

 هسلجم ىلإ ماقو . تعفرف « صاخلا هسولج عضومل قرت نأ ريفايطلا كلتب
 « لبق هل تثعب ءاولخلا نم عون نع ىنلأس مث.تلك افماعطلاب سعأو « ىناعدتساو

 عون ىأ نع ىردأ الو «ةريثك اهعاونأ ءاولحلا كلت « ملاع دْوخاي : هل تلقف

 اوتأف « اقبط روفيطلا نومسإ ,هو.قابطألا كلتب اونا :لاقف ؟ اهنم نولأست

 ةفحصلا ذخأو . كتلأس اذه نع :لاقف . اهنع اوفشكو هيدينبب اهومدقو اهم

 : لاقفرخآ امون ذخأ مث . ةصرَفملا ال لاقي هذه : هل تلقف . ابيف ىه ىتتا
 نم رحبات هيدي نيب ناكو . ىضاقلا تاْيَقَل ىه : هل تلقف ؟ هذه مسا امو

 . هنع ىلاعت هللا ىضر « سابعلا لآ ىلإ بستتيو « ىرماسلاب فرعي دادغب خويش
 .ىنلجمي نأ دارأو ىندسف- . ىدلاو : ناطلسلا هل لوقيو «لاملاريثكو هو

 ىمست ىلا نم ةعطق ذخأو . هذه ىه لب « ىضاقلا تامقل هذه تسيل :لاقف

 ناكو « ئ ورم لا ىاكلا نيدلا رصان «ءامدنلا كلم هئازإب ناكو . سرفلا دلج

 تنأ « ةجاوخ اي : هل لاقف « ناطلسلا ىدب نيب خيشلا اذه حزامب ام اريثك

 لاقف ؟ كلذ فيكو : ناطلسلا هل لاقف . قحلا لوقي ىضاقلاو « بذكت

 لاقو«ناطلسلا كحضف . اهب ىتأ هنإف « هتايقل ىهو ىضاقلا وه :ملاع دنوخاي

 . كلذ دعب عاملا انبرش مث ءاولحلا انلكأ ماعطلا نم انغرف سلف . تقدص
 ثعبا :لاقف «نزاحلاىناتأى تح ةهينه ريغ نكي ملف . انفرصناو لوبا انذخأو

 تدجوف برغملا دعب ىراد ىلإ تدعو . مهتثعبف لام ا ٌنوضبي كباصصأ
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 ذك نوئالثو ثالثو ناتئامو فالآ ةّس اهبف «ردب ثالثوهو . اهب لاملا
 رشع قثالا فرصو « ّلع نيد ىه ىتلا افلأ نيسمللاو ةسمخلا فرص كلذو
 ةكتتلا فرصو . مهتداع لعرشعلا طح دعب « مدقت ايف اهب ىل ىمأ ىثلا افلأ
 . برغملا بهذ نم رايد فصنو ناراثيد

 ةرضحلاب ةماقالاب ىل هرمأو ناطلسلا جورحن كذ

 .اهب مئاقلا لاتقو بَل دالي دصقي ناطلسلا جرحت «ىلوألا ىَدامب عسات ىفو

 بّنرم تيطعأو « رفسلا ىلع تمزعو نيدلا باعصأ تصلخ دق تنكو

 مدقت دقو « ؟'!ةيوداوّدلاو ةّيناويكلاو نيشارفلاو نيراهكلل رهشأ ةعسن

 كلذب اطوطخ بجاملا ذخأو « سان ةلمب ىف ىتمافإب سمألا جرفن . مركذ

 . مبا ركتي نأ نم افوخ مهتداع كلتو . هل ةبح نوكتل

 .فالآ ةرشعب ريعم ىضاق نبال صصأو . مهارد رانيد فالآ ةّسل 5

 ىنمأو . ائيش اوطعي ملف نويدلبلا امأو . ةزعألا نم ماقأ نم لك كلذكو

 . هرك ذ مدقت ىذلا نيدلا بطق ناطلسلا ةربقم ىف رظنلا ىلوتأ نأ ناطلسلا

 هتيأر دقلو . هل امداخ ناك هنأل اديدش ايظعت هتب رت مظعي تناطلسلا ناكو

 لعن اولعجي نأ مهتداعو . هسأر قوف اهلعجحيو اهلبقيف هلعن ذخأي هربق تأ اذإ

 مايأ مد ناك اك هل مدخ ربقلا لصو اذإ ناكو . أكتم قوف هربق دنع تملا

 « همرح عم اهلعجو © تخألاب اهوعدبو هتجوز مظعي ناكو . هتايح

 ىضمي ناكو . اهلجأ نم هب ىتتعاو « رصم ىضاق نبال كلذ دعب اهجوزو

 ٍ . ةعمج لك ىف اهترايزل

 انأ : لاقف رصم ىضاق نبا ماقف « عادولل انيلإ لسرأ ناطلسلا جرح (ملو

 .٠ تاملكلا هذه ىعم حرش قبس قلد



 مسل ]غ8 دل

 : ناطلسلا هل لاقف .ريللا كلذ ىف هل ناكف . ماع دنوخ قرافأ الو عدوأال
 لو ةماقإلا بحأ تنكو . عادولل هدعي تمدقو .رفسلل زهجتف ضما

 اهف ةفاطب تجرخأف ؟ ةجاح رم كلام : لاقف . ةدومح !هتبقاع نكت
 سهأ ملاع دنوَخ نإ : هل تلقف . كناسلب ملكت : ىل لاقف « لئاسم تس
 . هتمرح الإ ءاضقلا نم ىدارع سيلو . دعب كلذل تدعق امو ءاضقلاب ىل

 : تلقف . هبإ :ىل لاق م 5 ىعم نيمانلا دوعقو ءاضقلل دوعقلاب ىنمأف

 ةئاعبرأ اف تبتر ىنإف « اهف لعفأ اذام نيدلا بطق ناطلسلا ةضورو

 لاقف . انماعطو مهتابترب ىفي ال اهفاقوأ لوصحمو ؟ اصخش نيتسو

 ّنم فلأ ةئام هطعأ : لاق مث . افلأ نوسم هانعمو « راه ْهاجنَب :ريزولا
 نملاو . ةضورلا ةلغ ىتأت ىتح « ةنسلا هذه ىف اهقفنب زرألاو حمقلا نم
 اون ىبامصأ نإ : تلقف ؟ اضيأ اذامو : ىللاق مث ؟ ةيب رغم الطر نورشع
 ناويدلا لهأ بلطف « اهريغب اهتضوع ىنإف « ىنومتيطعأ ىلا ىرقلا ببسد

 : لاقف . كلذ ىنع عفري نأ لاء دنوخ سأب راهظتسالا وأ < اهنم ىلصو ام
 تقف . كيلع ماعنإ ىه : لاقف . رانبد فالآةسمخ تلقف ؟ اهنم كلصو ك

 لاق مث .اهورمع :ريزولل لاقف . ءانبلا ىلإ ةرقتفم اهب ىل مترمأ ىتلا ىرادو : هل
 البل «ٌنيدلا ذخأت الأ كيصوأ :ىل لاقف .ال تلقف ؟مالك كل قي له : ىل

 هللا لاق . كتيطعأ ام ردقق ىلع قفنأ . كربخ ىنغلبي نم دجت الف « بلُطت
 اولكو ) ( طسبللا لك اهطسبتت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو) : ىلاعت
 كلذ نيب ناكو اوفي لو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو ) ( اوفرست الو اوبر شاو
 تفرصناو . اهتلبقف هدب ىسأركسمأو ىتعنف «همدق لبقأ نأ تدرأف.( اماوق
 « رانيد فالآةعب رأ اهبف تقفنأو « ىراد ةراعب تاغتشاف ةرضحلا ىلإ تدعو

 اهئاذإب تينبو . ىقايلا اهلع تدزو «رانيد ةئاقتس ناويدلا نم اهنم تيطعأ
 ناطلسلا ناكو . نيدلا بطق ناطلسلا ةربقم بيترتب تلغتشاو © ادجسم
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 ةدايزب « عارذ ةئام ءاوملا ىف اهعافترا نوكي ةبق هيلع ىنيت نأ ىمأ دق

 ىرتشت نأ سمأو . قارعلا كلم َناَزاَق ىلع ةينبملا ةبقلا عافترا ىلع اعارذ نيرشع
 نم رشعلا ىل نوكي نأ ىلع « ىديب اهلعجو « اهيلع افقو نوكت ةيرق نوثالث

 . ةداعلا ل اهدئاف

 ةريقملا بيترت ىف هتلعفام ؟ ذ

 ىوي و « ةايحلا ديقب مههيترتك ابيترت مهتاومأل اوبتري نأ دنلا لهأ ةداعو

 هبرتلا هذه ىف انأ تبترف . ةنيزم ىهو ةبرتلا باب دنع طب رتق ليحلاو ةليفلاب
 مهنومسل مهو © يسمو ةثام نآرقلا ءارف نم تبترو . كلذ بسحب

 «نيروملا مهنومسلو «نيديعملا نمو «نينامث ةبلطلا نم تبترو .نييمتحلا

 مامإلا تبترو . نينامث ةيفوصلا نم تبترو « اسردم ال تيتو . ةينامت

 7 ةيعلا باكو نيناتلاو ناسا كنا اوصألاب ءارقلاو نينذؤملاو

 رخآ افنص تبترو . بايرألاب مهدنع نوفرعي ءالؤه عيمج و . (؟7نيف رحملاو

 « ةيراديرشلاو « نوءاقسلاو نوخابطلاو نوشارفلا مهو « ةيشاح اب نوفرعي

 « لوبناتلا بروطعي نيذلا « ةيراد لوبتاَتلاو 24) ةيرَلا نوقسن نيذلا

 اه ةيرادتُشطلاو ةبرادرطغلاو 25 ةيرادزدلاو (© دي رادحلسلاو

 نأ سهأ ناطاسلا ناكو . نيتسو ةئاعبرأ مهعيمج ناكف . ءابقثلاو باحملاو

 ٠ فويسلاك ةحاسألا وللءاس (©)
 5 ةيححادم امش نولي نم قلل

 - حامرلا ولءاح 0 ٠ نيبئاغلا ثوص# نيذلا (5)

 ٠ تالظملا ولما 47 : كولوقيف : سانلا نوفرعي نيذلا (5)

 - نال اذهو « ندلف اذه

 ٠ توسطلاولماح (4) ٠ ولحخلا بارشلا اهب داري 5 ل



 تع ا

 . ملا نم اهلثمو . قيقدلا رم ام رشع ىفئا موي لك اهب ماعطلا نوكي

 موي لك قفنأ تنكف . ريثك هب ىمأ ىذلا عرزلاو لفت كر

 كسلا نم كاذ عبق ام عم « ملا نم اهثمو قيقدلا نم ام نيثالثو ةسم
 رداص نم مهريغو نييترملا معطأ تنكو . ل ويناتلاو نمسلاو 2١١ تابنلاو

 رفاسو .هريخ عاشو ماعطلا اذهم سانلا قفكراف « اديدش ءالغلا ناكو .دراوو

 : هل لاقف ء سانلا لاح نع هلأسف « دابآ ةلودب ناطلسلا ىلإ حيبص كلملا

 ثعبو «ناطاسلا كلذ بعأف. دهشبا اوكش (ىل نالف لثم نانثا ىلهدي ناكول

 « ميركلا دلوملاو « ناديعلا : ىهو مساوملا ىف عنصأ تنكو .هبايث نم ةعلحب ةىلإ
 «نيدلا بطق ناطلسلا ةافو مويو « نابعش نم فصنلا ةليلو «ءاروشاع مويو

 اأو توق انملاو:ةاوقفلا بتم لك اف لات انتم ىدقدللا د لم هتاف
 مفاع < يلو ضخ ام ين ةانيم] لك مانآ لتحف هفظولا لأ
 . كلذ ىف

 مثالولا ىف سانلا ماعطإ َّق مهتداع كد

 ةميلولا ىف ماعطلا لك !نم عرف ذإ هنأ « ارسسلا دالببو دنملا داليب مهتداعو
  دْهلا هبش ءاعو ةاضقلاو ياشملاو ءاهقفلاو ءافرششلا نم ناسنإ لك مامأ لعج

 ةاش سأرو قاقرلا هيلع لعجو ءصوحلا نم هحطس جوسنم «مئاوق عبرأ هل
 ةاطغمو « ةينوباصلا ءاولخلاب ةءولمم نمسلاب ةنوجعم صارقأ ةعبرأو « ىوشم

 هيف دإحليا نم عونصم ريغص قبطو « رحآلا اهنأك ءاولحلا نم عطق عبرأب
 نأك نمو . ديدج نطق بوثب ءامولا كلذ ىطغيوو . "”كسومسلاو ءاولخلا
 .هانرك ذامم فصنلا رادقمو ءةاش سأر فصن همامأ لعج هانك ذ نم نود

 + بنعلا ريصع نم لمعي و ( تابنلا كس ) هي ديري 217
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 دهسا | ع مث الح

 لاجر عفريو . كلذ نم عبرلا لثم همامأ لعج اضيأ ءالؤه نود نأك نمو
 ةرضح ءارسلا ةئيدمب اذه نوعنصي مهتيأر ام لوأو .همامأ لعج ام دحأ لك

 . دهع هب ىل نكي ملذإ « كلذ ىلاجر عفري نأ تن هتتماف < كب ْروُأ ناطلسلا
 . مئالولا ماعط نم سانلا ءاربك رادل اضيأ نوثعبي كلذكو

 اهورمأ رازه ىلإ جورخ كذ

 « ّْنم فالآ ةرششع ةيوازلل اه رومأملا ةلغلا نم ىناطعأ دق ريزولا ناكو

 اهريمأو « راما ازب زع اهب جآرختا ىلاو ناكو . اهورمأ راره ىف قابلا ىل ذّنو
 اوكشو « ةلاحإلا ضعب اوذخأف ىلاجر تثعبف . َناشْحَدِبلا نيدلا سهش

 هذهو ىلهد نيبو . كلذ صالختسال ىمفنب تجرفت . راما زب زع فدع

 نيئالث وحن ىف تجرفت . رطملا لوزن ناوأ كلذ ناكو . مايأ ةثالث ةلامعلا

 ىل ناينغي « نينسحلا نينغملا نم نيوخأ ىعم تبحصتساو « ىباحصأ نم
 نم ةوخإ ةثالث اضيأ اهب تدجوف « رونحي ةدلب ىلإ انلصوف « قيرطلا ىف
 ىلإ انلصو مث .ةبون نارخآلاو « ةبون ىل نونغب اوناكف مهتبحصتساف «نيتغملا

 ني رتكلا اهنشأت كامو .قاقلل اهاع د ءافورما

 راما زيزع ناكو . هج ةءاضامم لالاعاو ها وار ئضوت# لع يما

 هيف (ةيدعم) الو رهنلا هنيبو اننيباو . درسا نق لغزو نآغفأ هل لاقي عضومب

 وا تابنلا»و بشحلاا نم اهانعنص ( ةيدعم ) ىف لاقثألا انذخأف

 . (ةجارس) انل برضو هباعصأ نم ةءامج ىف زي زعوخأ بيجن ءاجو . ىنانلا

 افلأ هتلامع ىف ىتلا ىرقلا تناكو . ملظلاب افورعم ناكو ىلاولا هوخأ ءاج مث

 نمو .رشعلا فصن اهف هل . ةنسلا ىف (اكل) نوتس اهابجتو . ةيرق ةئايسمتو

 . رطملا لوزت مايأ ىف دحأ هنم برشيال هنأ هيلع انلزن ىذلا رهنلا بئاجع



 ده ا

 « ةفرغ دحأ هنم فرغ اف ائالث هيلع انقا دقلو . ةباد هنم قست الو

 «بعهذلا نداعم اهب ىلا ليجارق لابج نم لزني هنأل « هنم برق اندك الو

 لصتم لبحلا اذهو . تام هنم برش نف « ةمومسملا "١2شائملتا لع رمو

 دقو . كسملا نالزغ ثيح بث دالب ىلإ هنم لري و . رهشأ ةثالث ةريسم

 ةعامج ىلإ ءاج عضوملا اذهبو .لبخلا اذهب نيماسملا شيما قفتا ام انكذ

 « مهرضت ملو اهولخدف «نارينلا اودقوأو ''” عاملا اولهعو هب ردا ءارقفلا نم

 .ى:رردلا سم دالبلا هذه ريمأ ني تأشن دق تناكو . كلذ انك ذ دقو

 عنتماف « هلاتقل نيدلا سمش ءاجو . ةعزانم رامئازيزع اهبلاو نيب و ىتاَمْحََبل

 ىلإو ريزولا ةلإ ثحبف « ىلهدب ريزولا امهدحأ ةياكش تغلبو . هرأدب هنم
 ىلإ و « ناطلسلل كوامم فالآ ةعبرأ ,هو ءاهورسأي كيلاما ريمأ هاش كلملا
 هانثعب لطابلا ىلع ناك نف « امهتيضق ىفرظنن نأ « ”ىجورلا ندلا باهش

 : ىواعد نيدلا سم لعزيز ع ىعداو « ىلذنمب اعيمج اوعمتجاف . ةرضحلا ىلإ
 برشف « زيزع نزاخ رادب لزن ىناَثُلا اًضرلاب فرعي هل امداخ .ىنرأ ابنم

 تمهفتساف . نزاخنادنع ىذلا لاما نم رانيد فالآ ةسمخقرسو « رمثئا ام

 ةينامث كلذو« نام نم ىحورحت ذنمرمتأ ترشام :ىل لاقف « كلذ نع اًضرلا

 هتجسو «نينامث هلي ترها. من لاق ؟ ناتلب اهب رسوَأ : هل تلقف . ماوعأ

 ىديغ تناكف « اهورمأ نع تفرصناو . هيلع رهظ 2”ثّوَلل ىوعدلا ببسب

 اوتأيل ىباحصأ تكرتو . ةرقب ىباصأل يذأ موي لك ىف تنكو . نيرهش وحن

  1١تارشحلا اهركو ءاثلا متفب شاشملا ٠

 . (و,ذلاب) نآلا فورعملا هلمل 25)

 . رشلا انه ثوللا (©)
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 8 هم راو هع

 « هرظن تحت ىلا ىرقلا لهأى ع عزوف . !١" هيلع هلمحو «زيزع ىلع ذفنملا عرزلاب

 ىلع الإ نولمي ال دنا لهأو ٠ ةرقب فالآ ةثالث ىلع اهنولم نم فلأ نيثالث

 .ريبك بيع مهدنع ريما بوكر و . رافسألا ىف مهلاقثأ نوعفري هيلعو . رقبلا
 ظ8

 . راجلا هويكرأ هبرض دعب دحأ ريبشت اودارأ اذإ و «مارحألا راغص مهريحو

 موه

 بامصألا ضعبل ةمكم رك ذ

 نيتسو افلأ رفاس (ل ىدنع كرت دق ىرهْؤألا نيدلا رصان ديسلا ناكو

 لاملأ كلذ ىف لاحأ دق هتدجو لهد ىلإ تدع املف . اف تفرصتف « ةكْنت

 نأ تحبقتساف .ريزولا نع ابئان مدق دق ناكو « نيدلا ماوق هداّز ديو

 عاشو ءامايأ ىرادب تقأو « هئلث وحن هتيطعأف «لاملاف تفرصت : هل لوقأ

 ىنآر امافءقرايزل ناهملا ردص ىرراَوحللا نيدلا رصان ىتأف .تضرم ىنأ

 ىفرع :ىل لاقف ٠ بلقلا ضير ىنإ :هل تلقف .اضرسه كب ىرأ ام :لاق

 ٠ هتملعأف ىلإ هثعبف . هفرعأ مالسإلا خيش كيئان ىلإ ثععبا : هل تلقف .كلذ

 كلذ لبق ىدنع هل ناكو « مهارد رانيد فلأب ىلإ ثعبف . هملعأت هيلإ داعف

 الإ هنم ىنصلخي ام:ىسفن ىف تلقق « لامللا ةيقب ىنم بلُط مث . ناث فلأ

 هتميق جرسم صرفب هيلإ تثعبف . لاملا ريثك هنأل « ىراهللا ردص

امت هجرس ةميقو هتميق ناث سرفب و « راند ةثافسو فلأ هجرس ةمقو
 ةئاع

 نيئيشو ةضف ١١' نيكري و ءزادبف اتامو: نأ اميتميف نع «رانيد

 ٠ كلذ ىلإ ثعبأو عيما ةميق رظنا : هل تلقو . ةضفلاب ناعم امهادمغ

ورقم عرزلا اذه لمح نوكي و ىأ 00(
حري (عتو) ىف ريمضلاو هيلع اض

 زي زع ىلإ م

 ٠ فرعريغ © مامسلا ةبعج هنم دارملا نأو « ىشاوحلا ىف هحرش قبس (؟)



 دال |عمل دس

 عطتقاو افلأ ىلإ ثعبف «رانبد فالآ ةثالث ةميق هعيمل لمعو كلذ ذخأف

 هثوكش نإ ىسفن ىف تلقو . ىحلاب تضرمو © ىرطاخ ريغتف . نيفلألا
 تشب و «نيكولممو نيتب راجو سارفأ ةسمخ تذخأف . تحضتقاري زولا ىلإ

 يف وهو «ىنانمسلانيدلا داع كولملا كلمنبا دهم نيدلا ثيغم كللل عيم لا

 كلذ نم ٌتصَلَخَو . رزغأو ةكنت قئام ىلإ ثعبوو « كلذ ىلع درف « ّنسلا
 . دهم و دهم لعف نيب ناتشف .لاملا

 ناطلسلا "ةلحم ىلإ ىجورخ كذ

 ءابولا عقوو «كتلتلا ىلإ لصو ربعملا دالب ىلإ هجوت (ل ناطلسلا ناكو
 سعأو . هيلع لزنف كتكلا رهن ىلإ لصو مث « دابآ ةلود ىلإ داعف « هركسعب
 ةفلاخم نم هاندرس ام قفتاو . هلم ىلإ مايألا كلت ىف تجرحتو . ءانبلاب سانلا
 « ليما قاتع نم ىناطعأو « مايألا كلت ىف ناطلسلا تمزالو . كلما نيع
 نبع ىلع ةعيقولا هعم ترضحو . مهيف ىناعجو 3 هصاوخ ىلع اهمسق (ل

 طاصلا ربق ةرايزل ورسلا رهتو كّنكلا رهن هعم تْرَحو . هيلع ضبقلاو كلملا
 ىلإ هعم تدعو . هلك كلذ تيفوتسا دقو . ( دوعسم ) دوعرالاس لطبلا
 . املإ داع أمل للهد ةرضح

 ىباقع نم ناطلسلا هب رهام ركذ

 لافتا كلل خخ لكان انو
 خيشلا نبا نيدلا باهش خبشلا ةرايزل اموي تبهذ ىتأ كلذ ببس ناكو

 املف 5 راغلا كلذ ةيؤر ىدصق ناكو 7 لهد جراخ هرفتحا ىذلا راغلاب « مالا

 3 باكلا ىف ىعملا اذهب اريثك ةلكلا هذه تدرو دقو ع كسملا اهب داري قلن



 تل ل

 مهتلمج نم انأ أسانأ اورك ذف ( هروزب ناك نمع هدالوأ لأس ناطلسلا هذهخأ

 كلذ لعف ىّتم هنأ هتداعو . (روشملاب) ىمزالع هذيبع نم ةعب رأ ناطلسلا سهأف

 ىمهلاف . ةعملا موي ىل مهتمزالم نم موي لوأ ناكف . صاخت امّلقف دححأ عم

 ةثالث مويلا كلذ اهتأرقف « ( لكولا معنو هللا انيسح ) هلوق ةوالث ىلاعت هللا

 موي لك ىف « مايأ ةسمن ىلإ ١1تلصاوو (روشملاب) تبو . ةم فلأ نيثالثو

 تاصاوو « سمت دعب ترطفأ مث . ةصاخ ءاملا ىلع رطفأو «نآرقلا متخأ اهنم
 .ىلاعت هلل دملاو . خيشلا لق دعب تصلختو : اعب رأ

 امئدلا نع ىجورخو ةمدجلا نع ىضابقنا كد

 ملاعلا مامإلا خيشلا تمزالو « ةمدحللا نع تضبقنا ةدم دعب ناك الو

 هللا دبع نيدلا لاك « رصعلا ديحوو رهدلا ديرف « عرولا عشاحلا دهازلا دباعلا

 هتدهاش ام اهم تكذ دق « ةريثك تاما هلو ءايلوألا نم ناكو . ىراغلا

 ءارقفلل ىدنع ام تبهوو . خبشلا اذه ةمدخ ىلإ تعطقتاو . همسأ ركذ دنع

 تنكق .ني رشع لصاو امبرو ( مايأ ةرشعلصاوي خيشلا ناكو . نكاسملاو

 . ةدايعلا ىف ىسقنب قفرلاب ىنرعأيو « ىناهني ناكف ©« لصاوأ نأ بحأ

 لساكت ىسفن نم ىلر هظو٠قيأ ارهظ الو عطق اضرأ ال تبا نإ :ىللوةيو

 . ريثكو ليلق نم © ىدنع ام عيمج نع تجرفل . ىعم قب ءىش ببسل

 خيشلا اذه تمزلو ٠ هبايث تسيلو !ىرهظ بايث اريقف تيطعأو

 . دنسلا دال بئاغ كاذ ذإ ناطلسلاو « ربشأ ةسمخ

 ٠ لعفلاب امسأي ناك يلا بايثلا دصقي (؟)
030 



 وخلا فا ردا ناقل هدي
 ةدامعلا ق ىداهتجاو « ةمدخلا ىلإ

 ع ناتسويسيذئموي وهو «ىناعدتسا ايندلا نع ىبورحر بخ ناطلسلا غلب الو

 ىم دارأو « هفطلأو مالك نسحأ ىنبلكف « ءارقفلا ىز ىف هيلع تلخدف

 نذأف «زاحب | ىلإ رفسلا ىف نذإلا هنم تبلطو «تيبأأف ةمدخلاا ىلإ عوجرلا

 كلذو . ريشب كلملا ىلإ ةبسنلاب فرعت ةيوازب تلزنو . هنع تفرصناو « هيف ىل
 بجر رهش اب تفكتعاف . نيعبرأو نيتثثا ةنس ةيناثلا ىدامج رحئاوأ ىف

 ىلع اهدعب ترطفأو . مايأ ةسمخ ةلصاوم ىلإ تيهتناو . نابعش نم ةرشعو

 . هللا ءاش امب دجهتأو « موي لك نآرقلا أرقأ تنكو . مادإ نود زرأ ليلق

 تقأو . ةحارلا تدجو هتحرط اذإف « ىناذآ ماعطلا تلكأ اذإ تنكو

 . ةيناث ىلإ ثعب مث « اموي نيعيرأ كلذك

 يقل لامير نو هين ردا اما
 ةلاسرلا ف

 ىراوجو ةجرسم اليخ ناطلسلا ىلإ ثعب «اموي نوعب رأ ىل لمك الو

 ءاقرز نطق ةبج ىل تناكو . هتدصقو هبايث تسبلف . ةقفنو ابايثو اناملغو

 تيكنأ ناطلسلا بايث تسبلو اهتدرحب املف . ىفاكتعا مايأ اهتسبل « ةنطبم
 ىدنع لزت لو. ىنطاب ىف اون دجأ ةبحللا كلت ىلإ ترظن ىتم تنكو« ىسفن



 دل ا[وو د

 ىاك ىف داز ناطلسلا ىلإ تاصو (ملو . رحبلا ىف رافكلا ىنبلس نأ ىلإ
 ىلإ الوسر ىنع هجوتتل كيلإ تنعب امنإ : ىل لاقو « هدهعأ تنك ام لع

 « هيلإ جاتحأ ام ىنزهفب .نالوماو رافسأالل كبح ملعأ ىفإف «نيصلا كلم
 . دعب رك ذب نم ىعم رفسلل نيعو

 نيصلا ىلإ ةيدحلاب هلاسرإ ببس ركذ
 دما ا ذو هاشم ندد ذو

 ةئامسمخو © ةيراجو كولمم ةّئام ناطلسلا ىلإ ثعب دق نيصلا كلم ناكو

 ىبلا نم ةئامو « نوتيلا ةنيدمب نصت ىتلا نم ةئام اهنم « (اًّيَكلا) نم بوث
 ةعصرم باو:أ ةسمنو © كسملا نم نائم ةسمتو « اسْنلَتا ةنيدم عنصت

 نم بلطو . فويس ةسمخو « ةشكرزم (شك ارتلا) نم ةسمخو ع« ىهوملااب

 مدقتملا ليجارق لبج ةيحانب ىذلا مانصألا تيب ءانب ىف هل نذأي نأ ناطاسلا

 . نيصلا لهأ جحي هيلإو « لهب هب وه ىذلا عضوملا فرعيو . هركذ
 ةيدحلا هذه تلصو املف . هوبلسو هوبرفت دنملاب مالسإلا شيج هيلع بلغتو

 « هفاعسإ مالسإلا ةلم ىف زوجي ال بلطملا اذه َّنأ هيلإ بتك « ناطلسلا ىلإ

 تيهضر نإف « ةيزخلا ىطعي نمل الإ نيملسملا ضرأب ةسينك ءانب حابب الو

 دهلا عيتا نم ىلع مالسلاو . اهءانب كل انحيأ اهئاطعإب

 ةجرسم دايللا ىرم سرف ةئام كلذو : اهنم ريخب هتيده نع هافاكو

« دنهلا رافك نم ةبراج ةئامو « كولمم ةئامو ع ةمجلم
 © صقاورو تابنغم 

 ةميق . نسحلا ىف املريظن الو « نطقلا نم ىهو « ةيمريب بوث ةئامو

 نوكي ىلا ريرحلا باش «قرف ةقش ةئامو ©« رانيد ةئام اهم بوتلا

 له بو ةئامو ةعبرأو 4 ناولأ ةسمن اغوبصم اهريرح
 بايثلا



 همس مآل سس

 دوس ابنم ةثام « لعرملا 1مم بوث ةئامسمتو « ةيحالصلاب ةفورعملا
 ناتكلا نم ةّقش ةئامو « قرز ةئامو رضخ ةئامو رمح ةئامو ضيب ةئامو

 عبدأو «© بابقلا نه تسو « ةجارسو ) (فللا) نم ةلَضْف ةئامو « ىورلا

 توسط ةعبرأو « 217 ةلينم ةضف نم كسح تسو « بهذ نم 21١ كسح
 علخرشعو « ةضفلا نم توسط ةتسو « اهلثك قيرابأ تاذ بهذلا نم
 اهادحإ « هسابل نم 7 شاوش رشعو « ةثكرزم ناطلسلا بايث نم

 « رهوملااب عصرم اهيعا « ةشكرزم (شكارت ) ةرشعو « سهوم اب ةعصسع

 «رهولباب عصرم زاققو « رهوملاب دمغلا عص م اهدحأ« فويسلا نم ةرشعو
 , (9نايتفلا نم رشع ةسمتو

 2 اغلا ندلا ريهظ ريمألا ةيدملا هذهب ىعم رغسلا ناطلسلا نيعو
 تلس هيلإو « (راديَرشلا) اروفاكىفلاو « معلا لهأ ءالضف نم وهو

 عضوملا ىلإ انلصويل «سراففلأ ىف ىورملا ادم ريمألا انعم ثعبو . ةيدهلا
 ريشع ةسم مهو نيصلا كلم لس اننبحص ىف هجوتو . رحببلا هنم بكرت ىذلا

 عمج ىف انلصفناو . لجر ةثام وحن مهماّدَحو « ىسرت ل .هرييك ى مس « الجر

 ناكو . هدالب انرفس ةدم ةفايضلاب ناطلسلا انل صأو . ةميظع ةلمحمو ريك

 ىذلا مويلا وهو « نيعب رأو ثالث ةنس رغص رهشل رشع عباسلا ىف انرفس
 ىناثلا وأ هعباس وأ هيناث رهشلا مايأ نم رفسلل نوراتي مهنأل رفسلل هوراتخا

 انلوزن ناكف . نيرشعلاو عباسلا وأ نيرشعلاو ىناثلا وأ رمثع عياسلا وأ رششع

 1 ابرعالصأ هلدجت لو (تانادعمشلال اداري 217

 ٠ مظملا وهو لينلا نم جرختسم وهو جلينلا نم اهلمأ ىلا ةقرزلاب ةيلطم ديري 657

 (شاشلا) ةبلك نوي رصملا قلطي هنمو ٠ ةيب.رع ريغ ةيلكلاو« ةعيفر باي“ © ةيشاش عمب (؟)
 لصفلا اذه لوأ نم  تايلكلا نم ابرغ ىراقلا هاريام لك (5) فورعملا عيفرلا جبسنلا ىلع

 ىشاوحلا ىف هحرش قيس دق انه ىلإ
 - سوماق - ناجي رْذأب كلب « ناجنز ىلإ ةبسن ()



 مما |مْل |اسس

 . لهد ةرضح نم ثلثو نيغترف ةفاسم ىلع 2 تبلت لزتم ةلحس لوأ ىف

 ىلإ هنم اتلحرو . وليه لزتم ىلإ هنم انلحرو ٠ (وأ) لزتنم ىلإ هنم انلحرو

 عماجلا اهدجسمو « قاوسألا ةحرلم ءانبلا ةنسح ةريبك ةنيدم « ةنآس ة ةئيدم

 « ةبادلا نبا رفظم اب ريمألاو . ةراجح هفقسو هناطيحو « دجاسملا عدبأ نم

 راك دحأ ءاجرلا ىبأ نب ريمم كلملا هلبق اهب ناكو . ناطلسلل ةياد ىه همأو

 ملظ هلو ريجت هفو . شرق ىف بستني وهو . هركذ مدقت دقو « كولملا
 تيأر دقلو . مهنم ريثكب لثمو « ةلمج ةئيدملا هذه لهأ نم لتق « ريثك
 عوطقم وهو « هلزنم 21) ناوُطُسُأ ىف ادعاق ةئيملا نسح الجر اهلهأ نم

 كلملا سانلا اكشف ةئيدملا هذهىلع ةرع ._راطلسلا مدقو . نيلجرلاو نيديلا

 ناكو . 2؟ةعماملا هقنع ىف تلعجو هيلع ضبقلاب ناطلسلا سعأف « اريجم

 هممأف . ملاظملا هيلع نوبتكي دإبلا لهأو « ريزواا ىدي نيب ناويدلاب دعقي

 . كلذ دعب هلتق مث« لاومألاب ماضرأف مهئاضرإب ناطلسلا

 ةيرذ ن ه6 يا نيدلا زع ملاعلا ماهإلا ةئيدملا هذه لهأ راك نم

 رويلاكب هتبقل « ءاحاصلا ءاهقفلا راك دحأ « هنع هللا 8

 [لصوف ةنايس ن نه انلحر مث . كل ملنعأب فورعملا ىناتنبلا نيدلا زع كلملا دنع

 29 (ابنعلا ) اهراجشأ رثك أو «نيتاسن تاذ ةنسح ةئيدم « لوك ةئيدم ىلإ

 نيدلا سم دياعلا ها انيقلو . حيفأ طيس ىف اهجراخي انلزنو

 هن كلذ دعو . ردع ريميل تقرت وهوا نيفراعلا جات نباي فورعملا

 . هثيدح انك ذ دقو . هنجس ىف تامو ناطلسلا

٠ 
 ىنملا اذهب ةيبرع (ناوطسأ) ةلك تسيلو -تيلهد

)١( 

 )( ديدح نم ةللس انه وهو « ىلثلا -
 ©( (/وجملا) اهتأ قيس ٠



 لسشااع©«١ “0

 لوكب اهاندبش ةوزغ ركذ
 ةدلب اورصاح دونملا رافك ضعب نأ انغلب لوك ةنيدم انغلب الو

 رافكلاو اهاندصقف . لوُك نم ةعبس ةفاسم ىلع ىهو . اهب اوطاحأو ىلالملا
 ةلجلا انقدص ىتحانب رافكلا ملعي ملو . فلتلا ىلع اوفرشأ دقو اهلهأ نولتاقي

 « مهرحآ نع مهانلتقف . لجار فالآ ةثالثو سراف فلأ وحن ىف رهو « مهيلع

 نورشعو ةثالث انباعصأ رم دْشُنْساو . مهتحلسأو مهليخ ىلع انيوتحاو

 تناك ىذلا قاسلا روفاك ىتفلا دهشتساو . الجار نوسمحتو ةسمتو « اسراف

 . باوحلاا راظتنا ىف انمقأو « هربخب ناطلسلا ىلإ انبتكف « هديب ةماسم ةيدهلا

 ىلع نوريغيف « عينم كل انه لبج نم نولزني كلذ ءانثأ ىف رافكلا ناكو

 ةيحانلا كلت ريمأ عم موي لك نوبكري (ناعصأ ناكو . ىلالحلا ةدلب ىحاون

 . مهتعفادم ىلع هونيعيل

 «هنم ىصالخو ءرسألاب ىتحم ك ذ

 ىلو دب ىلع « هدعب ٌةَدْش نم صالخو

 ىلاعت هللأ ءايلوأ نس

 ليقت اناتسد انلخدو ىباتأ نم ةعامج ىف تبكر مايألا كلت ضعب ىفو

 ىلع اوراغأ ارافك انتحل « انيكرف حايصلا انعمسف . ظيقلا لصف كلذو «هيف

 « مهبلط ىف انباحصأ قرفتو اوقرفتف مهانعبناف . ىلالللا ىرق رم ةيرق
 نه لاجرلاو ناسْرُقلا نم ةلمج انيلع جرفت . انباهصأ نم ةسمن ىف تدرفناو
 اوعطقنا مث «مهنم ةرشع وحن ىنعبْنأو «مهترثكل مهنم انررفف « كلانه ةضِيَ

 « ةراجما ةريثك ضرألا كلتو . ىدي نيب قيرط الو « مهنم ةثالث الإ ىنع



 مق ا 1

 . هب وكر ىلإ تدعو هد_ تملتقاو هنع تلزنف « ةراجما نيب ىسرف دي تبشنف

 ىعسللو جرسلاب قلعم امهدحأ « نافيس ناسفالا عم نوكي نأ دنملاب ةداعلاو

 ةتيلح تناكو هدمغ نم ىناكرلا ىفيس طقسف . يك ىف رخالاو «ىناكرلا

 ىلإ تلصو مث 1 ىرثإ ىف مهو تبكرو « هتدلقتو هتذخأف تلزتف . (بهذ

 . مهب ىدهعرخآ ناكف « هفوج ىف تلخدو تلزتف مظع قدنخ

 هيلع تيشف .قب رط اهطسو ىف ةفتلم'٠ءارعّش طسو ىف داو ىلإ تجرح: مث

 رافكلا نم الجر نيعب رأ وحن "ىلع جرحت كلذ ىف انأ انيبف . هاهتتم فرعأ الو

 تررفذإ دحاو لجر ةيمر ىنومري نأ تفخو . ىب اوقدحأف « حسقلا مهيديأب

 « © ترسأتساو ضرألا ىلإ ىمفنب تيقلأف « عّردتم ريغ تنكو « مهنم
 ةّبِج ريغ لع ام عيمج ىنوبلسو ىوذخأف . كلذ لعف نم نولتقي ال مهو

 مهسولج عضوم ىلإ ىب اوهتناف ةياغلا كلت ىلإ ىب اولخدو «لي وارسو صيقو

 ناخبا وهو شام بمب ىفوتأو «راجثنألا كلت نيب ءام ضوح ىلع « اهنم
 ةيسرافلاب ناسك ناماَسُم مهعم ناكو . ءاملا نم تبرشو هنم تلكأف

 . ناطلسلا ةهج نم ىنأ امهتمتكو « هضعب امهتريخأف « ىنأش نع ىنالأسو

 اوراشأو « مهمّدقم اذه نكلو . هريغ وأ ءالؤه كلتقي نأ دب ال : ىل الاقف

 ةثالث ىب لكوف « هل تفطلتو « ”نيملسملا ةمجرتب هتماكف . مهنم لجر ىلإ

 كئلوأ ىنملكو م دوسأ رخآلاو هنبا هد خيش مدا © مهم

 ىلإ راهنلا -وشع ىقولمتحاو . ىلتقب اورمأ مهنأ مهنم تمهفف « ةثالثلا

 4 لغة طر مضل 2 ةدعس ىح مهنم دوسألا لع هللا طلسو . فهك

 لوزتلاب "ىلإ اوراشأو « مهيب اهف اوماكت انحبصأ الف . هئباو خيشلا مانو

 تنفطلتو خيشلا تماكف « ىلتق نوديري ملأ تمهفو . ضوحلا ىلإ مهعم

 )١( قورسأي نأ تيلط (5) تابنلاو رجشلا ةريثك ضرأ ٠
  )0هل ىدلك نام رتب ماك نيملسملا نأ ىأ ٠



 مدل 1قها دل

 هباحصأ هذخأي ال ىكل امهايإ هتيطعأو ىصيق ْىَك تعطقو « ىل قرف هل
 مهنأ اونظف ضوحلا دنع امالك انعمس رهظلا دنع ناك (ملو .تررف نإ :ىف

 اوراشأف « نيرخآ اموق اندجوو انلزتف « مهعم لوزتلاب "ىلإ اوراشأف « مهباعصأ

 3 ممل هجاوم انأو ىمامأ مهتثالث سلجو . اوبأف مهتيحص ىف اوبحذي نأ مهيلع

 : ىسفن ىف لوقأو « مهيلا رظنأ انأو ضرألاب مهعم ناك بنق لبح اوعضوو
 نم ةثالث ءاج مث . ةعاس كلذكت قأو . لتقلا دنع فنوطبرب لبحلا اذهب

 ءىث ىأل : ممل اولاق مهنأ تمهفو « مهعم اوماكنف ىنوذخأ نيذلا مهباحصأ
 . هضرع رذتعا هنأك دوسألا ىلإ خبشلا راشأف ؟ هومدلتق ام

 ؟ كحرسأ نأ ديرتأ : ىل لاقف هجولا نسح اباش ةثالثلا ءالؤه دحأ ناكو

 . اهأيإ هتيطعأف لع تناك ىّتلا ةبحللا تذخأف . بهذا لاقف . معن تاقف

 مهل ودبي نأ تفخو تبهذف . قيرطلا ىنارأو هدنع ةيلاب ةريثم ىناطعأو

 . سمشلا تاغ نأ ىلإ اهف تيفتخاو بصق ةَصَغ تلخدف « ىنوكردف

 تب رشف «ءام ىلإ ف تضفأف .باشلا اهينارأ ىلا قيرطلا تكلسو تجرح مث

 تحبصأ املف . هتح تمنف لبج ىلإ تلصوف « ليللا ثلث ىلإ ترسو هنم

 مأ رت هيف « لاعرخصلا نم لبج ىلإ اً تلصوف « قي رطلا تكلس

 ىءارذ ىف كوشلا رْثأ ىتح « هلكآف قبلا نجأ تنكف « ردسلاو "'نالغ

 ةعردزم ضرأ ىلإ لبحلا كلذ نم تلزن مث . نآلا ىّتح هب ةيقاب ىه اراثآ

 اهل « ةراج اب ةيوطم ادج ةعستم رب كل انهو . عورالا راجتأ اهبو « انطق

 تابقلا هبناوجو هطسو ىف نوكي اهضعبو . ءاسملا درو ىلإ اهيلع لّرْثي جرد

 ىف اهتراعب اهؤارمأو دالبلا كولم رخافتمو . سلاجلاو فئاقسلاو رجا نم

 . دعب اف اهنم هانيأر ام ضعب ركذتسو . اهم ءامال ىتلا تاقرطلا

 )١( ةططخغ ٠

 ٠ ماظع راجمأ ىهو ملطلا راجشأ نم (5)



 مدل قاب ل

 ١١( جيلاسع نم ائيش اهيلع تدجوو اهنم تبرش رّئبلا ىلإ تاصو لي

 تمنو « اهيقاب ترخداو اهنم تلك أف . اهلسغ نمم تطقس دق « لدرحلا
 « نيعردم اسراف نيعبرأ وحنرثبلا درو ذإ كلذك انأ انيبف . عون ةرجش تحت

 ءاج مث . ىنود مهراصبأ هللا سمطو . اوبهذ مث ةعرزملا مهضعي لخدف

 ءازإ ةرجش ىلإ مهدحأ ىتأو . رثبلا ىلإ اولزنو حالسلا ىف نيسم وحن مهدعب

 نطقلا ةعررم ىف كلذ ذإ تلخدو . ىب رعشن ملف « اهتحت تنكى لا ةرجشلا

 ناك املف . نوبعليو مهبايث نواسغي رثبلا ىلع اوماقأو . ىراهن ةيقب اهب تققأو

 تعبتأو ذئنيح تجرفت «اومانوأ اوم دق مهنأ تملعف مهتاوصأ تأده ىليللا

 تازتف . ةبق اهيلع ىرخأ رْثي ىلإ تيهتنا تح ترسو «رمقم ليللاو ليم ارثأ

 . ىدنع تناكى لا لدرحللا جيلاسع نم تلكأو اهئام نم تبرشو اهملإ

 تنكو اهب تمنف ل

امل اهيلآأ الف « ةيح هنظأ « بشعلا كلذ ىف ناويح ةكر ٌسح
 نم ىب

تكلسو «ةبرخ ةيرق ىإ ىنيفت ةعساو اقيرط تكلس تحبصأ مف . دولا
 

 ةفتلم راجشأ ىلإ تلصو اهضعب ىفو .امايأ كلذكت قأو « اهلثك تناك اها

 ضرألا تاين ضوملا بناوج ىلعو ءتيب هيش اهلخاد ىو ءام ضوح اهني

 ىلإ ىناصوي نم هللا ثعبي ىتح كلانه دعقأ نأ تدرأف . هريغو ليجتلاك

 ع رقبلا رثأ اهب تدجو قيرط ىلع تضباف ةوق ريسل تدجو ىلإ مث . ةراعلا

 ىرق ىلإ ىضُقَت قيرطلا كلت اذإف « لمجتمو ة ةعدرب هيلع اروث تدجوو

 ترو « ةيرخ ةيرق ىلإ ف تضفأف « ىرخأ اقب رط تعبتاف « رافكلا

 لبالا ناك املف . كلانه راعشأ تحت تقأو « امهففن نيناي رع نيدوسا اهب

 ةريبك ةيباخ هبش اهتويب .نرم تيب ىف اراد تدجوو « ةيرقلا تلخد

 تدجوو املخدف «لجرلا عسن بقت اهلفسأ ىقو . عرزلا نارتخال اهنوعنصي

م وهو < جولسع محب قلد
ألا نم رضخاو نال ا

 .٠ ناصغ
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 اهقوف ناكو  تمنو هياع ىمأر تلعج رج هيفو. « نيتلاب اشورفم اهلخاد
 . نيفئاخ انعمتجاف « فاخي ناك هنظأو « ليللا رثك أ هيحانجي فرفريرئاط

 . تبسلا موي وهو ترسأ موي نه مايأ ةعبس لاخلا كلت ىلع تقأو

 تبانمو ءام ضوح اهيفو «ةسماع رافكلل ةيرق ىلإ تلصو اهنم عباسلا ىفو

 لكي قاروأ اهب ردي لوح تدجوف « ىنوطعي نأ اوبأف ماعطلا مهتلأاسف ءرضخُ
 مهتعيلط ىناعدق («١١ةعيلط مل رافك ةعامج تدجوف ةيرقلا تئجو . اهتلكاف

 قبر ضيل هعقرو لولسم فيس مدحأ ىتأف «ضرألا ىلع تدعقو . هبجأ ملف
 « ائيش ىدنع دحي ملف ىنشتفف . دهحلا نم ىبام ىظعل هيلإ تفتأأ ملف هب

 . هيك ىب لكوملا خيشلا تيطعأ تنك ىذلا صيمقلا ذخاف
 تلصوو « ءاملإ تمدعو شطعلا ىب دتشا « نماثلا مويلا ىف ناك الو

 اوعنصي نأ ىرقلا كلتب مهتداعو . اضوح اهب دجأ ملف بارحت ةيرق ىلإ

 ءاقيرط تعبتاف « ةنسلا عيمج هنم اوبرشيف « رطملا ءام اهب عمتجمي اضاوحأ

 « ضرألا تابن نم عونصم لبح اهيل « ةيوطم ريغ رب ىلإ ب تضفأف
 « لبحلا ىف ىمأر ىلع تناك ةقرن تطبرف « هب قتسا ةينآ هيف سبلو
 هب تيقتساو « ىَتُخ تطبرف « ىنوري ملف ءاملا نم اهب قلعت ام تصصتماو

 تطبرف . بلا ف فحلاا عقوو لبا عطقناف «ايناث هب تيقتساف وري ملف

 لبحي للجر ىلع هالعأ تطبرف هتعطق مث . تبور ىتح تبرشو رخآلا فخلاا
 ىل حال ذإ « ىلاح ىفوكفأو اهطيرأ انأ انيبف . كلانه اهتدجو قرخمي و «رئبلا

 هلهاك لعو « زاكعو قيربإ هديب نوللا دوسأ لجر اذإف « هيلإ ترظنف صخش
 . هتاكرب و هللا ةمحرو مالسلا يلع : هل تلقف . مكيلع مالس : ىللاقف « بارح

 . هات انأ : هل تلقف ؟ تنأ نم : هانعمو « سكيج : ةيسرافلاب ىل لاقف

 . قتساو هعم نراك لبحب هقيربإ طبر مث . كلذك انأو : ىل لاقف
 . عخجاو دحاولل . ودعلا علط علطيل ثعبي نم شيفا ةعيط 020200



 اك نا

 صم ةفرغ هنم جرخأف « هبآرح حف مث . ريصا : ىل لاقف برشأ نأ تدرأف

 ا ىلصو أضوتو « تبرشو هنم تلكأف « زرأ لباق عم واقم دوسأ

 همسا نع هتلأسو « دم : تاقف ىمسا نع ىلأسو . تيلصو انأ تأضوتو

 : ىل لاق مث . هب تررسو كلذ تاءافتف . حرافلا بلقلا : ىل لاقف

 «قاضعأقف ارو تدجو مث ءاليلق هعم تيش . معن تاقف ؟ىنقفارت هللا مساب

 تنك : هل تلقف ؟ كنأش ام : لاقف © تدعقف . ضوبنلا عطتسأ مو

 ! هللا ناحبس : لاقف . تزمع كتيقل املف « كاقلأ نأ لبق ىثثملا ىلع ارداق

 : لاقف . كلذ عيطست الو فيعض كنإ : هل تلقف . قنع قوف بكرا

 رثكأ ىل لاقو « هقنع لع تكرف . كلذ نم كا ديال « هللا خوقي

 قفأ ملف . ىتيع ىتتباغو كلذ نم ترثك أف. لكولا رعنو هللا انبسح : ةءارق نم

 ةيرق ىف انأ اذإو « ارثأ لجرلل رأ لل

 «ىب هوملعأف . نيملسملا نم اهك احو .دونملا ةيعر اهتدجوف اهتاخدف «ةرمهاع

 نيب و اهنيب و .ةروب جات : ىل لاقف ؟ ةيرقلا هذه مسأ ام: : هل تاقف نإ ءاقب

 . ناخرف ا تس

 :ىل لاقو . تلستغاو . انش اماعط ىتمعطأف هتيب ىلإ 5 احلا كلذ ىتلمحو

 ةلحلا لهأ نم < ئيرصم قرع لجر ىدنع امهعدوأ ةمامعو بوث ىدنع

 امهب ىنأف «ةلحنأ ىلإ لصأ نأ ىلإ ءامهسبلأ امهتاه : هل تاقف . لوكب ىتلا

ان اهتيعودف تنكر «ىبايث نم امهتدجوف
 لاطن . , لق انيق ال رمل ك

 قربخأ ام تكذتف . هقنع لع ىلا ىذلا جرا ف تاكذأو .كلذ نم ىجمت
 ذإ « لوألا رفسلا ىف هانكذ أم ىلع « ىدشرملا هللا دبع وبأ ىلاعت هللا ىلو هب

 «ىنأ اهب قلتو دنهلا ضرأ لخدتس : : ىل لاق
 . اهف عقت ةذش نم كصلخيو

اقف « هما نع هتلأس امل هلوق ت5كذتو
 ىذلا وه هنأ تملعف. حراقلا بلقلا : : ل

 ١١( .رك ذىذلا رادقملاالإ هتبعص نم ىللصحينلو .ءايلوألا نمهنأو « هئاقلب ؛ ىتربخأ

راحي ىلا بت بئارغلا نم ىلولا اذه ةياكس (1) 0
 ٠ ةطوطب نيا ىلع اهق ةدهعلاو . لقعلا اهف 



 دس ]ىلا دس

 سرغب ىلإ اوعافب «قمالسب مل اماعم لوب ىباحصأ ىلإ لا كي تيار
 ىف ثععب دقو . مهلصو دق ناطلسلا باوج تدجوو «ىلأو ةبتسأو بايثو

 ىداقت نأ انرمأو «دهشتسملا روفاك نع اضوع « رو 0

 اومءاشتو « ىرعأ نم ناك امب ناطلسلل اوبتك دق اضيأ مهتدجوو .انرفس ىف
 . اوعجري نأ نوديري مهو «روفاك للعو "لع اهيف ىرح (مل « ةرفسلا هذهب

 . ىزع ىوقو 5 مهلع تدكأ « رفسلا ىف ناطلسلا دك أت تأر املف

 عجرتف كر ِذعي ناطل لاو ؟ ةرفسلا هذه ةيادب ىف قفتا ام ىرتالأ : اولاقف

 اًمردأ ام اثيحو « ماقملا نكمبال : 0 .هباوج لمعي ىتح متل وأ ءدبلإ

 خيش اهيفو « ةنسح ةيواز هبو « ةروب جب انتو لوك نم انرف ٠ باوللبا

 هترمس نه اب وث الإ سبل ال هنأل «نايرعلا دمحم ىمسن ةريسلاو ةروصلا نسح

 «نايرعلا دمحّلولا حاصلا ذيملت وهو . فوشككم هدسج قاب و . لفسأ ىلإ
 . هب هللا عفت « رصم ةفارقب نطاقلا

 خيشلا اذه ةياكح

 وهو ( ةرونت ) سبل درجتلا مدق ىلع امئاق « ىلاعت هللا ءايلوأ نم ناكو

 ةرحخاكلا ءاشعلا لص اذإ ناك هنأ ركذيو . لفسأ ىلإ هترس نم رتسل بوث
 « نيكاسملا لع كلذ قرفو « ءامو مادإ و ماعط نم ةيوازلاب قب ام لك جر
 هباعصأ معطي نأ هتداع تناكو . مولعم ريغ ىلع حبصأو « جارسلا ةليتقب ىو

 ذ>ايفدتب واز ىلإ نوقبتس_نولاوفلاو نوزابلاناكف «الوفو ازبخحابصلا دنع
 رتثلا كلم نازاق لصو (ىل هنأ هتاياكح نمد ٠ ءارقفلا ىفكيام رادقم مهنم
 ىلإ رصانلا كلملا جرو « اهتعلق ادعام قش قّشمد كلمو « هرك اسعب ماشلا ىلإ
 « ٍبحُشق هل لاقي عضومب قشمد نم نيموي ةريسم ىلع ءاقللا عقو و « هتعفادم

 نايرعلا خيشلا ناكو « عئاقولا دهعي ل «نسلا ثيدح كاذ ذإ رصانلا كلملاو



 اع 5١) د

 دنع حزحرتي الثا «رصانلا كلما سرف هب ديقف اديق ذخأو لزن(!7 «هتبحص ىف
 رصانلا كلملا تبثف .نيماسملا ةعزه ببس كلذ نوكيف «هنس ةئادحل ءاقللا

 مهبط لسرأ امب « ريثكقرتو يثك اهيف مهنم لق « ءاعنَش ةمعزه رقلا مهو
 خيشلا ىنريخأو . اهدعب مالسإلا دالب دصق ىلإ رتتلا دعي ملو . هايملا نم

 ثيدح وهو ةعيبقولا هذه رضح هنأ « خبشلا اذه ذيملت نايرعلا دم

 . ؟9نسلا

 انلحر مث . (هايس بآب) فورعملا ءاملا ىلع انلزنو ةروب جرب نم انلحرو

 ةريثك «راعسألا ةصيخر «ةنيصح ةراعلا ةنسح ةريبك ةنيدم «جونق ةئيدم ىلإ

 ناكو . اهركذ دقت دقو . مظع روس اهيلعو « لمد ىلإ لم اهنمو ءركسلا
 « ىناشْخدبلا زورق اهريمأو اهب انفاضأد قو « ىلا نيدلا نيعم خيشلا اهب

 ءاحلصلا نم ةعامج أه نكسنو . ىرسك بحاص روج مار ةيرذ نم

 ناكو « ناهج فرش دالوأ, نوفرعي « قالخألا مراكمب نيفورعملا ءالضفلا

 تيهتاو . نيقدصتملا نينسحلا نم وهو . دابآ ةلودب ةاضقلا ىذاق مهدج

 . هيلإ دنحلا دالبب ةسايرلا

 هل ةياكح

 دنع ممدحأ ىعداف « ءادعأ هل ناكو ءاضقلا نع ةرم لزم هنأ كذب

 . ةنيب هل نكن لو «هلبق راثيد فالآ ةرشع هل نأ « هدعب ىو ىذلا ىضاقلا

 ؟ ىلع ىعدا مب : هلوسرل لاقف . هل ىضاقلا ثعبف « هفاحي نأ هدصق ناكو

 تلَسو «فالآ ةرشع ىضاقلا سلجمىلإ ثعبف «رانيد فالآ: علا

 « ىوعدلا كلت نالطب هدنع محو « نيدلا ءالع ناطلسلا هريخ غلبو . ىعدلل

 . فالآ ةرشع هاطعأو « ءاضقلا ىلإ هداعأت

 . الل تاوج 2ع(

 ٠ رهظي اك صاصقلا عارتخا نم ةياكحلا هذه (؟)
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 نإ هنأب «ىنأش ىف ناطلسلا باوج اهيف انلصوو « اثالث ةنيدملا هذهب انقأو
 انلحر مث .هنع اضوع دابآ ةلود ىضاق كلما هيجو هجوتس رثأ نالفل رهظي مل

 .ةصيااجبلا لزتمب مث «(روبريزو)لزنم مث«لوته لزتمب انلزتف ةنيدملا هذه نم
 اهب تيقلو . ةنسح قاوسأ أمللو « ةريغص ىهو« ىروم ةئيدم ىلإ انلصو مث
 لا . ناكو « ىناغُرَقلا رديحم ىمسملا « نيدلا بطَق رمعملا حاصلا خيشلا

 هئام ىلع فش هرمع نأ ىنربخأو . ريعش فيغر ىندؤزو ىلاءدف « ضرع

 رثكيو « اريثكل صاويو ىهدلا موصي هنأ هبامصأ ىل ذو . نيسمنو
 لك ىف« ةرمتنيعبرأب اهبف تاتقي ءاموي نيعب رأ هتولخ ىف ماقأ امب رو.فاكتعالا
 نيعب رأب ةولحل|ل خد« ىعقربلا بجرب ىمسملا خيشلا لهدب تيأر دقو .ةدحاو موي
 . ةرمت ةرشع ثالث اهنم هعم لضفو « جرخ مث « اموي نيعبرأ اهب ماقأف ةرم

 رافك اهناكس رثك أ ةريك ةنيدم ىهو ( هرم ) ةئيدم ىلإ انلصوو انلحر مث
 . اهاوسب هلثم سيل ىذلا بيطلا حمقلا اهبو « ةنيصح ىهو . ةمذلا تحت
 احق رأ لو « ةمخض ةرفصلا ةديدش لاوط هب وبحو « لهد ىلإ لمي اهنمو
 نمةليبق ىهو « ةَوَلالا ىلإ ةنيدلا هذه بسنتو . نيصلا ضرأب الإ هلثم
 لاما مهئاسنل «روصلا ناسح قلدتا ماظع ماسجألا ماخض « دونما لئابق
 رافكلا اماكسرثك أ ةريغص ةنيدثم 4 نو الع ةندم ىلإ انرفاس مث . قئافلا

 ليبتج ناطلس وهو مق :ة همسا رفاك ناطلس اهنم 6 ةريسم ىلعو . ةمذلا تحت
 . كلذ دعب لتقو « ريلآك ةنيدم رصاح ىذلا

 هتناكح

 .20!نوكلا رهن لع ىهو « ىربار ةنيدم رصاح دق رفاكلا ناطلسلا اذه ناك
 . ناعجشلا دحأ رهو « "ىناففألا ابطخ اهريمأ ناكو « عرازملاو ىرقلا ةريثك

 - مدقت م « انمجرهت 41)
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 ناطلس) ىمس هدلب و ءوجر ىمسي هلثم رفاك ناطلسد رفاكلا ناطلسلاناعتساو

 «ةناعإلا هنم بلطي ناطلسلاىلإ ِباَطَخ ثعبف «ىربار ةنيدم رصاحو «(روُ

 بلغتي نأ فافن « ةرضحلا نم نيعيرأ ةريسم ىلع وهو « دما هيلع أطبأف

 « كيلاملا نم مهلثمو ةئامئالث وحن ناغفألا ةليبق نم عمشب . هيلع رافكلا

 ةدأع ىهو « مهليخ قانعأ ىف ماعلا | و . سانلا رئأس نم ةئاعبرأ وحنو

 باطخ مّدقتو . ىلاعت هللا نم مهسوفن اوعاب و توملا اودارأ اذإ ءدنملا لهأ

 رافكلا ىلع اولو «حبصلا دستع بايلا اوحتقو « سانلا رئاس مهعبتو هتليبقو

 « مهيناطلس أولتقو هللا نذإب مهومزهف .اقلأ ريشعةسمخ وحن اوناكو .ةدحاو ةلمح

 . ديلا ال رافكلا نم جنب لو . ناطاسلا ىلإ امهبسأرب اوثعبو . وجي

 هداهشتساو روبالع ريمأ

 نيذلا لاطبألا نم وهو . ناطلملا ديبع نم ئئبحلارذب روبالع ريمأ ناكو

 لتقيف « هسفنب ادرفنم رافكلا ىلع ريفي لازيال ناكو . لاثمألا مهب

 اضع الي وط ناكو . رافكلا هباهو هبط

 فصنو لطر وحن برش ناك هنأ تريخأو . ةلكأ ىف اهرحآ نع ةاشلا لكأي

 ىف هينادب نبا هل نأكو . مهدالب ةشيحلا ةداع ىلع « هثادغ دعب نمسلا نم

لل ةيرق ىلع هديبع نم ةعامج ىف ةرم راغأ هنأ قفتاف « ةعاجشلا
 عقوف | رافك

 «ةراتقب مهدحأ هب رضف ةيرقلا لهأ هيلع عمتجاو . (17ةرومطمىف سرفلا هب

 « هعارذ وكتف اهيف هدب لجرلا لخد « ثرحلا كس هبش ةديدح ةراشتلاو

 تامو ةبرضلا كلتب هلتقف . قيتال اهتبرضو . نيعارذ رادقم اهنم لْضْفِيو

 ىلع اوبلغتف « لاتقلا دشأ هديبع لئاقو . اهءاسن اوبسو الاجر اولتقو . اهيف

 نم ناكف . هدلو هب اوتاف املا ةرومطملا نرم سرفلا اوجرعتأو ؛ ةيرقلا

 1! 1 1 ا
 + ضرألا تح ةريغلا ١(



 دس )عع اادس

 رافكلا هيلع جرف « لهد ىلإ هجوتو سرفلا بكر هنأ بيرغلا قافتالا

 هل رهص هبكرف « هلهأ ىلإ هوعفدف هباحصأ ىلإ سرفلا داعو « لتق ىتح مهلتاقف

  اضيأ هيلع رافكلا هلتقف

 عطقنم « عينم نصح (ىل ةريبكة نيدم ىهو « رويلاك ةنيدم ىلإ انرفاس مث

 مسا ىف هركذ سم دقو « ةراجا نم لايقو ليف ةروص هباب ىلع « قهاش سأر ىف
 ناك لضاف « ناريس نب دمحأ ةئيدملا هذه ريمأو . نيدلا بطق ناطلسلا

 ديرب وهو اموي هيلع تلخدو . ةرفسلا هذه لبق هدنع قماقإ مايأ ىنمزكي
 ترام ىنإف «كلذ لعفت ال هللاب : هل تلقن «رافكلا نم لجر (١١طيسوت

 : هصالخ ببس كلذ اكو هنجس صأف . ىرضت لجقي طق ادحأ

 دالب نيب نيماسلل ةريغص ةئيدم « نوب ةنيدم ىلإ وبلاك ةنيدم نم انلحر مث
 ركذو . ةريثك اهب عابسلاو . لصألا ”ىرتلا مريب نب دم اهريمأ « رافكلا

 «سانلا سرتفيف ةقلغم اهباوبأو اليل اهيلإ لخدي ناك عبسلا نأ اهلهأ ضب ىل

 ىنربخأو . هلوخد نأش نم نوبجعي اوناكو . اريثك اهلهأ نم لق تح

 ايبص سرتفاو اليل هراد لخد هنأ «اهب ىل اراج ناكو ءاهلهأ نم ىيِفْوتلا دهم
 جرف © سرع راد ىف ةعامج عم ناك هنأ هريغ ىنربخأو . ريرسلا قوف نم

 احورطم هودجوف « هبلط ىف هءاعصأ جرف « دسأ هسرتفاف ةجاحل مهدحأ

 . سانلاب هلعف كاذكدنأ اوركذو . هن لك أي لو « همد برش دقو قوسلاب
 « عبس سيل كلذ لمفي ىذلا نأ ىنريخأ سانلا ضعب نأ بجعلا نمو

 لو . عبس ةروص ىف رّوصتي « ةيكوحلااب نيفورعملا ةرحسلا نم ىمدآ وه امنإ و
 ءالؤه رابخأ نم اضعب رذنلو . ةعامج هب ىنربخأو « هتكنأ كلذب تربخأ
 سلا

 ٠ ىئاوحلا ىف قبس م نيفصن هعطق ؟١)



 ادم ؤ«قادل

 ةيكوحلا ةرحسلا ىذ

 . لك !بال رهشألا مقي مهدحأ نأ اهنم . بئاجع مهنم رهظت ةفئاطلا ءالؤهو

 كرتي الف « مهملع ىنبتو ضرألا تحت رفح ملل رفحت مهنم ريثكو . برس الو

 مقي مهضعبنأ تعمسو . روهشلا اه قي و .ءاوح ا هنمل خدي عضوم الإ دحأولل

 « مهنم ملعتب نمم نيملسملا نم الجر رورجتم ةئيدمب تبأرو . ةنس كلزك

 ةدم برش الو لك أيال « اهالعأب ماقأو ١2ةلبط هل تعفر دق

 سانلاو . ىدعب ماقأ 5 ىردأ الف كلذك هتكرتو . اموي نيرشعو ةسم

 الف « رهمشأو ةمواعم مايأل اهنم ةبحلا نولك أي « اب وبح نوري مهنأ نووكذي

 ناطلسلاو . ةبيخ٠ رومأب نوربخي و «بارشالو ماعطىلإ ةدملا كلت ىف نوج انحي

 لك أءال نم مهنمو « لقبلا لع هلكأ ىفرصتقي نم مهنمو . مهسلاجيو مهمظعي

 الو « ةضايرلا مهسفنأ اودوع مهنأ مهلاح نم ىهاظلاو . نورثك ألا مهو مهلا

اسنإلا ىلإ رظني نم مهنمو : مينو ايندلا ىف مل ةجاح
 . هترظن نم انيم عقيف ن

 نود دجو تيملا ردص نع قشو «رظنلاب ناسنإ لّتق اذإ هنإ : ةماعلا لوقتو

 ىلا ةأرملاو . ءاسنلا ىف اذه نوكي ام رثكأو . هبلق لكأ : نورك ونال

 . 1*(اراتفك) ىمست كلذ لعفت

 ةياكح

 دالبي ناطلسلاو « طحقلا ببسب دنملا دالبب ىمظعلا ةعابلا تعقو (ل

 فصنو لطر باسحب « مهتوقي ١ لهد لهأل ىلععي نأ هرمأ ذفن « كدر

 نيك اسملا ءزوو رب زولا مهعمفب : مويلا ىف دحاولل
 ةاضقلاو ءاسألا لد مهنم

 : هيب رعلا ىف ىنعملا أده ةيكلا ذهل ىيلو 5 ةفاط حدو 03 7

 ٠ هات وه اك ةفلابم نم رابخألا هذه ولختالا (6)
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 فئاقس مل ترمعف . سفن ةئامسمخ مهنم ىدنع ناكف « مهماعطإ اولوتيل

 . مايأ ةسمفل مايأ ةسمخ ةقفن مهيطعأ تنكو . اهب مهتكسأو ىراد ىف

 تلكأ دقو « (راتفك )اهنإ اولاقو مهنم ةأرب ىنوتأ مايألا ضعب ىف ناك املف

 ىلإ ا اوبهذ نأ مهترمأف « ايم ىبصلاب اوتأو . اهبناج ىلإ ناك ئص بلق

 « ءاملاب تار عبرأ اوئلم نأب كلذو : اهرابتخاب ىمأف « ناطلسلا بئان

 امنأ ملعف « قرغت ملف « نولبا ربت ىف اهوحرطو « اهيلجرو اهيديب اهوطبرو
 . رانلاب اهقارحإب سمأف . راتفكب نكت مل ءاملا ىلع فْطَت ملولو . (راتفك)
 نمأ هب رخمت نم هنأ اومعز و « اهدامر اوذخأف ءاسنو الاجر دلبلا لهأب اوتأو

 . 237(راتفك) رح نم ةنسلا كلت ىف

 ةياكح

 «ةولخ ىف وهو هيلع تلخدف «ةرضحلاب هدنع انأو اموي ناطلسلا َلِإ ثعب

 «فحالملاب نوفحتلي هو «ةيكوملا ءالؤه نم نالجرو « هصاوخ ضعب هدنعو

 لاقف .تسلفب سولحلاب ىنمأف « دامرلاب اهنوفتتي مهنأل « مهسوءر نوطخيو
 عيرتف . معن : الاقف . هري ملام هايرأف « ةديعب دالب نم زيزعلا اذه نإ : ال
 تبجعف اعيرتم انقوف ءاوهلا ف راص ىّتح ضرألا نع عفترا مث « امهدحأ

 قسأ نأ ناطلسلا أف . ضرألا ىلإ تطقسف فوللا ىنكردأو « هنم

 هل العن ةبحاص ذخأف . عيرتم هلاح ىلع وهو تدعقو ©« تقفأف « هدنع ءاود

 ىلإ ثتدعصف « ظاتغملك ضرألا اهب برضف « هعم تناك (7) ةراكش نم

 اليلق لزني وهو « هقتع ىف برضت تلعجو « عيرتملا قنع قوف تلع نأ

 ٠ ةذوعشلا نم اهانمأو ةياكحلا هذه نأ رهظب 0 41١

 ةيلك ةبك لا تنإ سوماقلا بحاص لافو ٠ ةيب رعب تسيل ةراكشلاو ٠ ةريغص ةبيكز 1١(

 +. هيارضم



 دس ل داك

 بحاص ذيملت وه عبرتملا نإ : ناطلسلا ىل لاقف . انعم سلج ىتح اليلق

 مظعأب اوتأي نسرأ مهترمأل كلقع ىلع فاخأ ىنأ الول : لاق مث . لعنلا

 ىل مأ ىتح ء تضرمو ناقفحللا ىءاصأو « هنع تفرصتاف ©« تنأر امم

 . ىنع كلذ تبهذأ ةيرشب

 « ىراوُمَأ لزتمىلإن ورب ةنيدم نه انرفاس : لوقتق هليبسل كك (ىل دعنلو

 ايف سئاككلا هيلعو ؛ ليم وحن هلوط مظع ضوح هبو « 43 نم ىلإ مث

 لعرتلا ةراما نم بابق تال هطسو قو « نوملسملا اهب لثم دقو مانصألا

 ن* ةعامج كلاه نكسو . بابق ةعبرألا هناكرأ لعو « قايط ثد

 مولع تبلغو . لوط ىف تراص ىتح تلاطو مهرزعش اودبا دقو ؛ ةكولب ا

 . ممن. أوملعتيل مهنوعبت نيم سملا نم ريثكو . ةضايرلا نم ناولألا ةرفص

 هلي وط ةد٠ مهملإ ىوأب « ماذجوأ صرب نم ةهاع هب تناك نم نأ نوركذيو

 «نيريشمرط ناطلسلا ةلحجب ةفئاطلا هذه تيأرا« لوأو . ىلاعت هللا نذإب أريف

 اوناكو © ضرألا تحت راغ مل رف . نيسملا ومن اوناكو . ناتسكرت كلم

 لوأ هنوب رضي (١١نرقلا هبش مل . ةجاح ءاضقل الإ نوجرخيال هب نيميقم

 . بج هلك مهنأشو . ةمتعلا دعبو هرخآو راهنلا

 ماكسي « ةلفاح قاوسأ اهل ةميظع ةنبدم « ىريدْيَج ةنيدم ىلإ انرقاس مث

 « (كلم مظعأب) وعدملا وهو « ينآتنلا نيدلا نبع « دالبلا كلت ءارمأ رممأ

 نبدلا نع هيقفلا هسلاجي ناك نمو . لعلا لهأ سلاحي الضاف ردح ناكو
 هع

 5 2 1 5 02 5-50 5 '. لونا . 1 .

 فورعم ا ىضافلا هيقفلاو 4 اهك د
 5 نيدلا سمع مهمامإو © هصاح ىضاش

 اد ع
 8 ا 5 1 0

 كسلا رومأ ىلع ةيئانو « نيدلار مث ىمسل « نزؤملا روما ىلع هنع بئانلا ناكو

 7 كك ديف .٠ ع 3 3 علا ا 0-9

 (كلمملفعأ)و .رك اسعلا نلحرع ةيذن نيبو .تاعجشلا راكم ىدلتلا ةداعس

 أردان اهريغ هو عت 4 0 8
 ةعمجلا موي ىف الإ رهظي ال

 ٠ 270 اهربغ ىو ع

 بي ا ا

 » قولا هب داري (0)



 د وهاد

 ةلامع ربك أ « ةولاملا ةنيدم ىهو « راهظ ةنيده ىلإ ىريِدْنَج نم انرس مث
 قاروأ لمت ةنيدملا هذه نمو . حمقلا اصوصخ ريثك اهعرزو . دالبلا كلتب

 اءهنيب قيرطلا لعو . اموي نورشعو ةعبرأ امهنيي و . لهد ىلإ لوبتاتلا
 نأرفاسملا دارأ اذإف . نيدومع لك نيب اهف لايمألا ددع اهيلع شوقنم ةدمعأ
 ءاهدصقب ىلا ةنيدملا ىلإ وأ لزتملا ىلإ هل قب امو « هموي قراس ام ددع معي

 ىذلا مهاربإ خيشلل عاطقإ راهظ ةنيدمو . هفرعف ةدمعألا ىف ىذلا شقتلا أرق
 1 (17لهملا ةببذ لهأ 7

 ةياكح

 اضرأ ايحأف « اهجراخم لزنو ةنيدملا هذهىلع مدق مهاربإ خيشلا اذه ناك

 ضرأللا كلتب سيلو« ةوالحلا نم ةياغىفىتأف ءاخيطب اهعردزب راصو « كلانهاتاوم

 ءارقفلا معطي ناكو . هلثم نوكي الف هرواجي ايف اخيطب سانلا عرزي و . هلثم

 اخيطب خيشلا اذه هيلإ ىدهأ رِيعملا دالب ىلإ ناطلسلا دصق املف . نيكاسملاو
 ةوبرب ةيواز رمعي نأ هرمأو « راهظ ةنيدم هعطقأو « هباطتساو هنم هلبقف

 ماقأو . رداصلاو دراولا اهب معطي ناكو .ةرامع نسحأ اهرمعف ءاهيلع فرشت

 : لاقف« "*(اكل )رشعةثالث هيلإ لمحو ناطلسلا ىلع مدقمث . اماوعأ كاذلع

 ملو . هنم هضبقف . هب قحأ لاملاتيبو < سانلا همعطأ تنك املضف اذه

 . ماعطلا ماعطإ ىف هعيمج قفنب ملو لالا عمج هنوكل « هلعف ناطلسلا بجعي

 للوتسد و « هلاخ كتفي نأ ناهج ةجاوحلاا ريزولا تخأ نبا دارأ ةنيدملا هذهبو

 هيلع ضبقف « هلاخ ىلإ هريخ ىمنف «ربحملا داليب مئاقلا ىلإ ريسميو « هلاومأ ىلع
 هتخأ نبا درو «ءارمألا لتقف ناطلسلا ىلإ مهثعب و «ءاهألا نم ةعامج ىلعو

 . ريزولا هلتقف هبلإ

 . فيدلامرئازب (1)
 : ىشاوملا ىف هحرش مدقت قفز



 دل هع ا

 ل من .هبامصأ لقاك« لتفي نأ هب أ هيلإريذولا تخأ نيا در (ىلو
 . اني عرلمو هدلج خلسو © ةهليفلل

 . ةراعلا ةريثك ةنسح ةئيدم «نيجأ ةئيدم ىلإ راهظ ةنيدم نم انرفاس مث

 ءامكلا ءالضفلا نم وهو « كلملا نيع نب نيدلا رصان كلملا اهنكسن ناكو

 ( كلأنه هربق ترز دقو . اهحتتفا نيح رويادتس ةريزجي دهشتسأ « ءاملعلا

 ىب رغملا ن نيدلا لامح بيبطلا هيقفلا ىبكس ناك ةنيدملا هذهبو . هرك ذنسو

 . لصألا ىطانرغلا

 ةمحضلا ةئيدملا هو « دابآ ةلود ةنيدم ىلإ ع ةئيدم نم انرفاس مث

 . اهنطخ عاستاو اهردق ةعفر ىف لهد ةرضحلا ةيزاوملا « نأشلا ةميظعلا
 ىكس صتخم وهو « دابآ ةلود اهدحأ : ماسقأ ةثالث ةمسقنم ىهو

 اهتعلق ثلاشلا مسقلاو ةكتكلاىمسن ىناشلا مسقلاو « هي اسعو ناطلسلا

 ةنيدملا هدمجبو . ريقبودلا ىمسنو « ةناصحلا ىف ريظن الو امل لثم ال ىلا

 ناطلسلا نع بئانلاواهريمأ وه وهو . ناطلسلا عم ناحولأطق مظعألا نامل ىكس

 ةثالث ةريسم اهتلامعو . كلذ ىلإ فيضأ امو كلتا دالبو «رغاص دالببو « اهب

 ةمطق ىه اهثرك ذ ىتا ريدا ةعلقو . اهف هياونو « اهلك ةريماع « ربشأ

 ملسب اهيلإ دعصي ةعلق اهالعأب بو تحن دق « ضرألا نم طيس ىف رجح

 اهيفو . مهدالوأب ''نويمامزلا اهب نكسيو . اليل عفريو «دولج نم عونصم
 نم رع ماع ناو رو انيينالا تويع تف دلنلا غالبا لما ف
 داصت الو .اييلغت اهنأل اهتعفادم قيطت الو ءابهنم بّربَت طوطقلاو « ” طوطقلا
 . اهنم تبجمف كلانه اهتيأر دقو . اهبلع رادت ليحي الإ

 ٠ ةيحالطصا ةيمس « شيلبا دئارب ىف هؤامسأ : يح اولا 1

ةيبجو ثابحو بابا : ىه انيديأب ل ١ بتكلا ىف عوجلا نكلو ٠ بح غمج فقل
 3 

 - ةلطقو طالق : سصوماقلا ىف ىذلاو .٠ بيرغ عما اذهو ٠ طق عمج فق



 ىعسم «ةعلقلا هذهب بج ىف ةره نم هنأ ىناغفألا باطخ- كلملا ىنريخأ

 نم قلأو « اهلئاقأف «ىنكاتل اليل ىلع عمتجت تناكف : لاق « ناريفلا بج

 صاالخإلا ةروس أرقا : ىل لوقي الئاق مونلا ف تيأر ىنإ مث . ادهج كلذ

 ناكو . تجرخأأ اهتممتأ املف اهتأرقف : لاق . كنع هللا جرفيف « ةرم فلأ ةئام
 ضرف « ىو بج ىف انوجسم ناك ( لم) كلملا برأ جورحت يبس

 اوجرحأ : لاقف ناطلسلا كلذ غابف . تاف هينيعو هعباصأ ناريفلا تلكأو

 (لم) كلملا نبا نيدلا رصان ألبةعلقلا هذه ىلإ و . كلذ لثم هل قفت الثل اباطخ

 . ناطلسلا امهمزه نيح لالج ىضاقلاو ءاذه

 © نسحلاب مءأسا هللا صخ نيذلا ةهرملا ليبق مهدابآ ةلود دالب لهأو

 . تاراجت باحصأ ةنيدملا هذه رافكو . بجاوملاو فونألا ىف اصوصخو

 « نامرلاو بنعلا دابآ ةلودبو . ةلئاط محلاومأو ( رهوملا ىف مهتاراجت رثكأو

 ةرثكل « اجارخن اهربك أو ىجي دالبلا مظعأ نم ىهو . ةنسلا ىف نيترص نارقب و

 (بتامعو اهمراغم مزتلا دونملا ضعب نأ تربخأو . اهتلامع عاسقاو اهترامع

 روكلاو « اورو رشع ةعبس « رهشأ ةثالم ةريسم اهانك ذك ىهو « اعيمج
 « ةيقب هيلع قيف كاذب في مل هنكلو .راند فلأ ةئام كللاو « كل ةّئام

 . هدلج خلسو هلام ذَحَأَف

 نينغملا قوس ّكذ

 نم « دابآ برط قوس ىمسي « تايئغملاو نينغلل قوس دابآ ةلود ةنيدمبو

 ىضفي باب هل ناكذ لك « ةريثكلا نيكاكدلا هيف « اهربكأو قاوسألا لمحأ

 هطسو ىو «شرفلاب نيزمتوناحلاو .كلذ ىوسباب رادللو . هبحاص راد ىلإ



 مع !ا»لإ -

 حلا عاونأب ةنيزتم ىهو « دقرت وأ ةينغملا هيف سلجت «ريبك دهم لكش

 ع ةفرخ نم ةشورفم ةميظع ةبق قوسلا طسو ىفو . اهدهم نكرحي ا راوجو

 هيدي نيبو © سيم لك موي نمرصعلا ةالص دعب نييرطملا ريمأ اهبف سلحي
 نصقرب وهيدي نيب نيتغيف « ىرخأ دعب ةفئاط تاينغملا ىتاتو . هكيلاممو همادخ
 . فرصني مث « برغملا تقو ىلإ

 رهش ىف وازتلا اهبف ةمئألا لصيو . ةالصلل دجاسملا قوسلا كلت ىفو

 لني قوسلا هذ ىم اذإ دنحلاب رافكلا نيطالس ضعب ناكو . ناضمر

 نيماسملا نيطالس ضعب كلذ لعفدقو . هيدب نيب تاينغملا ىنغتو « اهتبقب
 . اضيأ

 لهأ مهو « ةتهرملا اهنكسم ةريغص ةئيدم « راب ردن ةئيدم ىلإ انرفاس مث

 . ةمهاربلا ,ه ةتهرملا ءافرشو « نومجنملاو ءابطألاو « تاعانصلا ىف ناقتإلا

 . هحيذ الو ناويحلا بذعت نورب الو . مسمسلا نهدو رضحلااو زرألا مهلكأو

 ةعبس هندي ومهنب نأك نميف الإ مه. راقأ ىف نوجوزتي الو .لك الل نولستتي و

 دالبب ىه كلذكو . بياعملا مظعأ مهدنع ىهو . رمخلا نوبرشد الو . دادجأ
 ةرومطم ىف ن#و « ةدلج نينامث دح سم نم اهبرش نمو .نيماسملا دنع دنهل

 . هماعط نيح الإ هيلع حتفت ال ربشأ ةثالث

 رهن ىلع ةريبك ةئيده ىهو « رغاص ةنيدم ىلإ ةئيدملا هذه نم انرفاس مث

 زوملاو بنعلا اهيف نيتاسبلاو ريءاونلا هيلعو « اهمساك رغاص اضيأ ىمسن ريبك

 اهلك ملاوحأو .ةنامأو نيدو حالص لهأ ةنيدملا هذه لهأو . كسلا بصقو

 سبي ةيواز ىيينم لكو . رداصلاو دراولا اياوزلا اهيف نيتاسد مو . ةيضرمع

 .ةاضقلل رظنلا داعأ اوضرقنا نإف « هدالوأل هيف رظنلا لعحيو « املع ناتسبلا

 نم ةررحم ابنوكلو ٠ اهلهأب كربتلل ابنودصقي سانلاو . ةريثك اهم ةراعلاو



 دل ١و

 ىلع ىهو « ةيابنك ةنيدم ىلإ رغاص نم انرفاس مث . ١١ فئاظولاو مراغملا

 «رزكباو دملا هبو « بكارملا هلخدت ىداولا هبش وهو « رحبلا نم روُخ
 ىف تماع دملا ناك اذإف . رزكبا نيح لحولا ىف ةاسرم هب بكارملا تنباعو
 . دجاسملا ةرامعو ءانبلا ناقتإ ىف ندملا نسحأ نم ةندملا هذهو . ءاملا

 ةنسحلارايدلا اهب نونبي ادبأمهف « ءابرغلا راجتلا اهناكس رثكأ نأ كلذ بيسو

 راد اهب ةميظعلا رايدلا ,ىرمو . كلذ ىف نوسفانتيو « ةبيجعلا دجاسملاو

 . ءامدنلا كلم هيذكو «ءاولخا ةيضق هعم ىل تقفتا ىذلا ىرماسلا فيرشلا

 .ةنيدم باب هناك اهبأي و .رادلا هذهم هتبأر ىذلا بشحلتا نم منح طقرأ ملو

 < ىنورّزاكلا راجتلا كلم راد اهنمو . همساب فرعي مظع دجسسم اهناج ىلإ و
 3 هالك نيدلا سمش رحاتلا راد اهنمو . هدجسم ابمناج ىلإ و

 ةياكح

 سم دارأ « ىناغفألا لالج ىضاقلا ةفلاخع نم هانمدق ام مقو املو

 ءاكحلا كلمو « ةنيدملا هذه لهأ رافك نم ناكو « سايلإ ةاَدْحآنلاو نيدلا

 قدنخ رفح ىف اوعرشو « ةئيدملا هذه هنم اوعنتمب نأ 35 ذ مدقت ىذلا

 راد ىف ةثالثلا ىفتخاو . اهاندو مهيلع بلغتف . امل روس الذإ ءاملع

 3 موسفنأ اولتقي نأ ىلع اوقفتاف « مهلع علي نأ اوفاخو « ةدحاو

 نانثا تاف . اهتفص انك ذ دقو . ةراتقي هبحاص مهنم دحاو لك برضف

 نيدلا مجن اهب اضيأ راجتلا راك نم ناكو . ءاكحلا كلم تمي لو مهنم
 ةميظع اراد اهب فيو . لاملا ريثك ةروصلا نسح ناكو . ىناليحلا

 ناكف . بتارملا هاطعأو اهيلع هسمأو هيلإ ناطلسلا لسرأ مث . ادجسمو

 . تايايلبأو سوكملا (0)
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 اليقم اهلإ انلصو نيح ةيابتك ريمأ ناكو . هلامو هسفن فلت ببس كلذ
 ىاَسمالا هداز خيش هتبحص ىف ناكو . ناطلساا دنع ةلزنملا ريك وهو . ىئاتا

 رومأب ةفرعم هدنعو ةميظع لاومأ هل خيشلا اذهو . هرومأ عيمج ىف هنع ائان

 غلبو ٠ رارفلا ىف ليحت و هدالب ىلإ لاومألا ثعبس لازب الو « ةنطلسلا

 « هثعبي نأ لبقم ىلإ بتكف « برملا موري هنأ هنع رك ذو « ناطلسلا هربخ
 تم هلأ هدنع ةداعلاو . هب لكوو ناطلسلا ىدي نيب رضْحُأو « ديربلا ىلع هثعبف

 «دايإ هيطعي لامر هب لكوملا عم خيشلا اذه قفتاف . وجني اماقف دحأب لكو
 « تاهل ةنيدمب دجسم نكر ىف هآر هنأ تاقثلا دحأ ىل رك ذو . اعيمج ايرهو

 . هفاحخي ناك ام نمو هلاومأ ىلع لصف «هدالب ىلإ كلذ دعب لصو هنأو

 ةياكح

 ةنيدملا ىذاق سلج نأ ردانلا نم ناكف « هرادب اموي لبقم كلما انفاضأو

 هتروص ىف هب هبشلا دددش ىدادغب فيرش هتلباقم ىفو « ىنملا نيعلا روعأ وهو

 ىضاقلا ىلإ رظني فيرشلا لمفب . ىرسلا روعأ هنأ الإ « هروعو

 :لاق ©« كنم نسحأ ىنإف ىنرحزت ال : هل لاقف « ىضاقلا هحزف « كحضيو

 ريمألا كحضف . ىرسلا روعأ انأو ىنملا روعأ كنأل : لاق ؟ كلذ فيك

 دالبب ءافرشلا نأل « هيلع دري نأ عطتسن ملو ىضاقلا لجو « نورضاملاو

 . مظعتلا دشأ نومظعم دنهلا

 هاككسو « ركب رايد لهأ نم رصان جاما نيملاصلا نم ةئيدملا هذهم ناكو

 لخد (ىل هل قفناو . هماعط نم انلكأو هيلع انلخد . عماخلا بابق نم ةبقب

 هنأ ناطلسلل ذو « هانأ هنأ « هفالخ نيح ةيابنك ةنيدم لالج ىضاقلا

 نيملاصلا نم اضيأ اهب ناكو . ىرديملا لتق يلتقي الثا برهف « هل اعد
 ىلع قفنيو « رداصلاو دراولا ايف معطي ةيواز هلو . قاحسإ ةجاوخرحاتلا



 تا 1/6 بح

 هذه ىرم انرفاسو . ةرثك د يزيو ىمْني اذه ىلع هلامو . نيكاسملاو ءارقفلا

 (17 ىأرلا دالي نم رزحللاو دملا هيف روُخ ىلع ىهو . ىواك ةدلب ىلإ ةنيدملا

 رافكلل ةريبك ةنيدم ىهو . راهدنق ةنيدم ىلإ انرفاسو . هركذنسو « ىبذلاج

 . رحبلا نم روخ ىلع

 اهئاطلس كد

 ىطعي « مالسإلا كح تحن وهو . ىسنلاج همسا رفا ر اهدتق ناطلسو

 انلابقتسا ىلإ جرخخ راهدنق ىلإ انلصو املو . ماع لك ةيده دنملا كلم
 هدنع نم انيلإ ءاجو . هب انلزنأف هرصق نع جرخو « ميظعتلا دشأ انمظعو
 ةتس هلو « مهاربإ ةادخانلا مهنمو « ةربي ةجاوخ دالوأك «نيملسملا راك ن٠
 . رحبلا انيكر ةئيدملا هذه نمو . بكارملا نم

 رحبلا انبوكر ىذ

 ليخ نم هيف انلعجو « ركاحلا ىمسي اذه مهاربإل بكرم ىف انكرو
 ىخأل بكرم ىف « انباخصأ ليخ عم اهقاب انلعجو « اسرف نزيعبس ةيدهلا

 لينسو نيدلا ريهظ ليخ هيف انلعج ايكرم ىبتلاج اناطعأو . مهايبإ
 هش كرم هدلو انعم نيو .نفلعلاو دارلاو:ء(ابانل هزوبخو . اميناعصأو

 لاتقلا نيح فقس و . افاذجم نوتس هيفو . هنم عسوأ هنأ الإ "* بارغلا
 . رك اخبا ىفانأ وكر ناكو . ةراجما الو ماهسلا نم ءىث نيفاذحلاا لاثي ال ىّتح
 اذه ءامتز مهو « ناّسبحلا ةلتاقملا نم نوسمخو « ايمار نوسم هيف ناكو
 . مرافكو دونا صوصل هاماحت مهنم دحأ بكرملاب ناك اذإو . رحبلا

 ٠ مهدنع نقسلا نم عوف (1)



 اك لا د

 (لايمأ ةعبرأ ريلا نيب واهنيب و «ةيلاخ ىهو .مرعب ةريزح ىلا نيموي دعب انلصوو

 اهولخد نيملسملا نأ امارخ بيسو . اهب ضوح نم ءاملا انيقتساو اهم انلرنف

 اهترامع دارأ هركذ مدقت ىذلا راجتلا كلم نآكو . دعب رمعت ملف رافكلا ىلع

 ةرفايب م يرويتادلا تباع نكسأو « قيناجلا ا لعجو « اهروس قبو
 ةميظع ةريبك ةنيدم ىهو ٠ ةقوق ةئيدم ىلإ ىناشلا مويلا ىف انلصوو اهنم

 (7١ىراشع ىفتلزنو « رزمللا بيس اهنم لايمأ ةعبرأ ىلع انيسرأ « قاوسألا

 «© .نيطلا ىف ىراشملا لحوف « اهلشدأل رزحلا نيح ىناصصأ ضعب عم

 نيلجر ىلع أكوتأ لحولا ىف انلزن امل تنكف . ليم وحن دلبلا نيبو انذيب قبو
 نسحأ ال انأو اهيلإ ىلوصو لبق دملا لوصو سانلا ىققوخو . ىنافحأ نم

 رضَخْلا بسني ادجسم اهب تيأرو ءاهقاوسأب تفطو اهيلإ تلصو مث.ةحابسلا
 ءارقفلا نم ةعامج هب تدجوو «برغملا هب تيلص « مالسلا امهملع «سايلإو

 . بكرملا ىلإ تدع مث . مل خيش عم ةيرديحلا

 امناطلس كذ

 وهو . دنحلا كلل ةعاطلا رهظي ناكو . لوكد ىمسه رفاك اهناطلسو

 ةريزح ىلإ مايأ ةثالث دعب انلصو ةئيدملا هذه نع انعلقأ الو . صاع ةقيقحلا ىف

 اذإو . روخ اهب روذيو « ةيرق نوثالثو تس اهطسو ىف ةريزحج ىهو ةزوبادتم

 اهطسو ىفو . جاجأ حلم وهف دملا ناك اذاو « بيط بذع اهؤاف رزملا ناك

 دنع « نوماسملا اهانب ةينأشلاو « رافكلا ءانب نم ةميدق اهادحإ نأتتيدم

 دجاسم هبشي مظع عماج دجسم ايفو . . لوألا حتنلا ةرزملا هذمل مهحاتفتسا

 ىلايسو .ىروتملا دع ن ,يدلا لامج ناطللل دلاو نسح ةاذدخانلا هرمع . دادخب

 فيك ىردن الو ٠ رلعت ايف هيب رعب تسيل ةيمستلاو 0 قروزلاك ريغص هنأ رهظي رآ عون (1١

 . ةلكلا طبضت



 هد خايكا دس

 , هللأ ءاش نإ « ىناثلا حتفلا ةريزحلا هذه حتفل هعم ىروضح رك ذو « هْرذ

 نم ةببرق ةريغص ةريزح لع انيسرأو اهم انررم (مل ةريزجلا هذه انزواحجتو

 . ةيكوحليا دحأ اهب اندجوو . ءام ضوحو ناتسبو ةسينك اهف « ربلأ

 ىوح لا اذه ةياكح

 طئاح ىلإ ادنتسم اكوج اهم اندجو « ىرغصلا ةريزالا هذهب انلزن انو
 « ةدهاجم ا رثأ هيلعو ءاهنم نيمتص نيب ايف وهو . مانصألا تي نيو ةباطح

 انرظن نيح ىفو .اماعط هعم رث ملف ؟ ماعط هعم له انرظتو . ملكتي ملف هانملكف
 نيب ليجرانلا زوج نم ةزوج هحايص دنع تطقسف « ةميظع ةحيص حاص

 هانييأو . اهلبقي ملف مهاردو رين انددل اتعفدو « كلذنم انبجسعف انل اهعفدو « هيد

 « ىديب اهتبلقف ةحورط لاما فوصنم ةءابع هيدي نيب تناكو . هدرف دازب
 هديب اهكرفف « اهايإ هتيطعأف ىدي ىف اهلقف ةحبس ىديب تناكو ."ىلإ اهعفدف
 « هتراشإ ىاعصأ مهفي ملف «ةلبقلا تمت ىلإ مث « ءامسلا ىلإ راشأو اهلبقو اهمشو
 « ةريزلبا كلت لهأ نع همالسإ ىفخي ملم هنأ راشأ هنأ هنع انأ تمهفف

 . زوحلا كلذ نم شيعتيو

 ىدب ذخأف « مهراكنإ مهفف كلذ ىاحصأ ركأف «هدب تلبق هانعّدو الو

 ىباحصأ صآ تنكو « انفرصتاف فارصنالاب (نل راشأو « مددتو اهلبقو

 انجرح املف . ريفاثد ةرشع ىتاطعأف هيلإ ىمأر تددرف ىبوث بذفب . اجورح

 تيطعأو .ريناثدلا هذه ىناطمأ مل تاقف ؟ كيذج مل : ىباحصأ ىل لاق هنع

 نورت الأ . ملسم لجرلا : امل تلقو .ةثالث اليتسو « اهنم ةثالث نيدلا ريهظ

 ةلبقلا ىلإ راشأو « ىلاعت هللا فرعي هنأ ىلإ ريشن ءامسلا ىلإ راشأ فيك

 امجرف . كلذ قدصي ةحّبسلا هذخأو . مالسلا هيلع لوسرلا ةفرعم ىلإ ريش
 ىلإ انلصودغلاب و «ةعاسلا كلت انرفاسو .10هادجي ملف هيلإ كلذ اهل تلق (ل

 )١( ةبارغ ةياكملا هذه ىف ٠ ةطوط نبا ةدهع ىلع ىهو .



 دل )الا

 فيمن ىلع ةنيدملاو . راكلا بك ارملا هلخدت ريبك رو لع ىهو © روته ةنيدم
 ةدم قيبف « هنايغطو رحبلا اذه ناجيه ٌدَمْسِي رطملامايأ ىفو . رحبلا نم ليم
 ىنءاج امملإ انلوصو موي ىفو . هيف ديصتلل الإ هبوكر دحأ عيطتسل الربشأةعبرأ

 نمربلا : ىل لاقو « ريناند ةتس ىناطعأو ( ةولَح ىف دونما نم ةّكوجلا دحأ

  هنم اهتذخاف ريناندلا ىفاطعأو « ةحْبسلا هتيطعأ ىذلا قوما ىنعي « كيلإ اهثعب

 تلقو « ةيضقلاب ئحاص تريخأو . فرصناو هلبقي ملف اهنم ارانيد هتيطعأو
 نإ : ىلالاقو .هنأش نم نابجعي العجو ايبأف « اهنم كبيصن اذن اتئش نإ : امل

 .نيمنصلا نيب اهاكرتو « اهلثم اهعم انلعج اهايإ انتيطعأ ىتلا ةتسلا ريناندلا
 . اهتاطعأ ىتأ ريناندلا كلب تظفتحاو . هرمأ نم ىبجعلاطف . هاندجو ثيح

 .ةوقوبرحلا ىف داهجو نيدو حالص مط بهذلملا ةيمفاشروته ةنيدم لهأو

 تيقلو . كلذ ك ذنسو عروب ادنسل مهحتف دعب نامزلا ملذأ ىتح اوفرع كلذبو

 خبطي ناكو «هتبوازب ىفاضأو (ىروقانلا ادع خيشلا ةئيدملا هذه نيدبعتملا نم

 ملعم ليعامسإ هيقفلا اب تيقلو . مالغلاو ةيراجل اراذقتسا « هديب ماعطلا

 نيدلا رون اهيىضاقلاو « سفنلا ميك قلخللانسح عرو وهو . ىلاعت هللاب اك

 امنإ و « طيخملا نسبللب ال ةيلحاسلا دالبلا هذه عيمجو ةئيدملا هذه ءاسفو . ايلع

 ىلع هيقان لعجتو« بوثلا فرط دحأب نهادحإ مزتحت « ةطيخم ريغ ابايث نسبلي

 بهذ (١١صرخ نهادحإ لعجتو . فافعو لام نملو . اهردصو اهسأر
 ةئيدملاب تيأرو. مظعلا نآرقلا نظفحي اعيمج نهنأ نهصئاصخ نمو . اهفنأ ىف

 كلذ رأ ملو . دالوألا ملعتل نيرشعو ةثالثو « تانبلا ملعتل ابتكم رشع ةثالث

 دالب لهأو . ملل عرز الو . رجبلا ىف ةرابتلا نم اهلهأ شاعمو . اهاوس ىف
 هتوقل هنم افوخ ءامولعم ايش ماع لك ىف نيدلا لاح ناطلسلا نوطعي راَبملا

 . ةلاجرو ناسرف نسب 00 هكسعو . رحبلا ىف



 مدل طايل د

 رونه ناطلس كذ

 1 مهراكو نيطالسلا رايخ نم « نسح نب دم نيدلا لامج ناطلسلا وهو

 نيدلا لامج ناطلسلاو . هرك ذنس بيره ىمسي رفاك ناطاس كح تحت وهو
 ولتيف حبصلا لبق دجسملا ىلإ ىنأي نأ هتداعو . ةعامجلا ىف ةالصلا ىلع بظاوم

 جراخ ىلإ بكري مث تقولا لوأ ىلصيف رتل ملط سيعمل و

 . هرصق ىلإ لخدي مث « هيف عكريف دجسملاب أدبيف احضلا دنع ىتأيو « ةنيدملا

 4 هعم راطفإلل ىلوعدي هدنع ىماقإ مايأ ناكو ب ضيببلا مايألا موصي وهو

 ىسارك ةعب رأ عضوتف « ليعامج|إ هيقفلاو "ىلع هيقفلا رضحي و . كلذل رضحأف
 . ىسرك ىلع انم دحاو لك دعقيو اهدحأ ىلع دعقيف . ضرألا ىلع راغص

 امنومسل ساحن ةفحص اهيلع لعجيو © ساحن ةدئاع ىنؤي نأ هييترتو
 ماعطلا رودق مدقتف « ريرح بوثب ةفحتلم ءانسح ةب راج ىتأتو « (ملاطلا)

 « ةدحاو ةفرغم زرألا نم اهب فرغتف « ةرييك ساحن ةفرغم اهعمو © هيد نيب

 لفلفلا ديقانع كلذ عم لعجتو « نمسلا اهقوف بصتو « (ماطلا) ىف اهلعجتو

 ةمقل ناسنإلا لك أيف.«١1ابنعلاو حواملا نوميللاو رضخألا ليبجتزلاو «حولملا
 « (ًاَطلا) ىف اهتلعج ىتلا ةفرغلا تمت ام اذإف . حلاوملا كلت نم ءىشب اهعبتيو

 لك ؤيف « جس ىف ةخوبطم ةجاجد تغرفأو « زرألا نم ىرحأ ةفرغ تفرغ
 جاجدلا نمرخآ انول تغرفأو تفرغ « ةيناثلا ةفرغلا تمت اذإف. اضيأ زرألا ا

 بيب نولك ايف كمسلا نم ناولأب اوُنَأ جاجدلا ناولأ تمت اذإف . هب لكؤت
 نمسلاب ةخوبطم رضحللاب اوتأ كمسلا .سراولأ تغرف اذإف . اضيأ زرألا
 صارخا اك هاما ©7 7
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 هبو « بئارلا نيللب اوْبَأ هك كلذ غرف اذإف . زرألا اهب نولك ايف « نابلألاو
 نوبرشل مث ٠ هدعب لك ب ءىث نتي مل هنأ لع عتتو اذإلا مهماعط نومتخي

 .رطملا لوزن لصف ىف مهب رضي , درابلا ءاملا نآل « نخسلا ءاملا كلذ ىلع

00 ىرخأ ة؟ ىف ناطلسلا اذه دنع تقأدقلو
 لكآ 00

 ريعملا دالبو نالسو ليلا رازخ ان أ تق . زرألا مهماعط امئإ و ءازيخ

 الإ هغيستسأ ال تنك ىتح «زرألا الإ اهبف لك ال نينس ثالث « راسم
 ةظطشو ف دش هاف لا ناكلاو ري رحلا فحالم ناطلسلا اذه سايلو . ءاملاب

 كك رورتعا صقعي و . ىرخألا قوف امهادحإ نيتفحلع . فحتليو ةطوُو

 برضتو . هقوف نيتفحلع فحتلاو ءابَق سبل بكر اذإ و . ةرغص ةمامع هيلع

 ةرملا هده ىف هدنع انتماقإ تناكو . لاجزلا اهلم قاويأو لوبط هيدي نيب

 . هنع انرفاسو انودوزو . مايأ ثالث

 املوطو . لفافلا دالب ىهو «رآببملا دال لإ انلصو مايأ ةثالث دعبو

 قيرطلاو . ملوك ىلإ روبادتس م رحبلا لاس 10

 هيف بشحللا نم تيب ليه فصن لك ىفو . راجثألا لالظ نيب اهعيمج ىف

 لك دنعو . رفاك أ ماسه نم رداصو دراو لك اهباء دعش © 0 زنك كد

 هاقس ارفاك ناك نف . اهب لكوم رفاك لجرو « اهنم برشي رب اهنم تيب

 قبح هل بصي لازب الو هيدن ق هاقس اسم ناك نمو : ىناوألا ىف

 الو مهرود ململا لخدب الأ ر رابيلملا دال رافكلا ةداعو . فكيوأ هلريش

 نابت لذضانا 3: نينلسملا اهوطعأو وأ اهورسك ريف مط نإ .مهيناوأ ىف معطي

 قاروأ ىلع هل هوبصو ماعطلا هل اوذبط + نيماسلل راد هيف نوكي ال اهنم اعضوم

 عيمج قو . ريطلاو بالكلا هلك أت هنع لضف امو .مادإلا هيلع اويصو ءزوملا

علرتي نيماسملا رايد قيرطلا اذمم لزانملا
 ا؟!مهنم نوعيديف ع نوماسملا مهدن

 سأرلا ىلع هيلو هرف رعشلا صْقَع 00(

 ٠ ضاسأ ٠ هتم هعاب و هىبثلا هعاب (95)



 معا ١ خد اح

 .ملسم هيف رفاس امل مهالولو . ماعطلا ل نوخبطي و « هيلإ نوجاتحي ام عيمج

 هقوف اف ربش عضوم هيف سيل © نيرهش ةريسم هنأ انرك ذ ىذلا قيرطلا اذهو

 عيملا ىلعو « هطسو ىف هرادو ةدح ىلع هناتسن ناس! لكو . ةرامع نود

 ناك « ناتسن طئاح ىلإ ىهتن اذإف ٍ,نيتاسبلا فري قيرطلاو . بشخ طئاح

 ءرخالا ناتسبلا ىلإ اهملع 0 0 ردو «اهيلع 00 بشخ جرد كلانه

 نوك< الو « ةبادب دالبلا كلت ىف دحأ رفاس الو . نيرهشلا ةريسم اذكه

 وأ ديبعلا باقو ىلع(ةلود)ىف اهلهأ بوكر رثك أو . ناطلسلا دنع الإ ليما

 ناك نمو . ناك نم انثاك هيمدق ىلع ىبثم (ةلود) بكري م نمو . نيرحأتسملا

 0 مهروهظ ىلع هنولمح الاجر ىرتكأ « اهاوسو ةراجت نم عاتموأ لعر هل

 لك ديب و « هتعتمأ نولمي اهقوف وأ اهتود اف ةئاملا هعمورحاتلا كلانه ىرتف

 ايعأ اذإف . ديدح فاطخم هالعأ ىفو « (10ديدح جز هل ظيلغ دوع مهنم دحاو

 حارتسا اذإف .هنم هلمح قاعو ضرألاب هدوع ار« اهيلع اهيلع ميرتسد (")ةناكد دج ملو

 . قيرطلا اذه نم نمآ اقيرط رأ ملو . هب ىضمو نيعم ريغ نم هلمح ذخأ

 نم ءىش طقس اذإف « ةدحاولا ةزوملا ىلع قراسلا نولتقي مهو

 اورم دونملا ضعب نأ تربخأو . هبحاص هذخأي ىّتح دحأ هطقتي مل راقلا

 كرف دوعبي سعأف ع مك احلا هريخ غلب و «© ةزوج مهدحأ طقتلاف ' قيرطلا لع

 دمو« هنه زرب ىتح بشخ حول ىف لخدأو « ىلعألا هفرط ى ىربو ضرألا ىف

 ةربعكرتو .هرهظ نم جرحت ىّتح هنطب ىلع وهو دوعلا ىف كد حوللا ىلع لجرلا

 سانلا اهاريل «ريثك قرطلا كلتب ةروصلا هذهللع ناديعلا هذه نمو .نب رظانلل
 نعاوحنت انوأر اذإف « قيرطلا هذه ىف ليللاب رافكلا قلن اك دقلو . اوظعتيف

 مهنولك اؤيال انك ذ ممهنأ ريغءاهب سانلا زعأ نوملسملاو . زوجن ىّتح قيرطلا

 ٠ حعرلا لمسأ ىف ىلا ةديدحلا جزلا 21

 . ( ةناكد ) ال ( ناكد ) ظفللا نأ ىلإ انرشأ نأ قبس (5)



 ادع مؤ

 مهنم « رافكلا نم اناطلس رشع 0 دالب قو . . مهرود مهنولخدي الو

 0 ىذلا فيعضلا مهنمو ؛ افلأ "نيم: هركسع غلب ىذلا ”ىوقلا

 ديب اما عاق ىف عم ل ل

 ىذلا مسا هيف شوقنم بشخ باب هبحاصو ,هدحأ دالب نيو . فيعضلا

 بيس رفاكوأ لسم رفاذإو . نالف نامأ باب هنومسن و « هتلامع أدبم وه

 عطتس مو ( هسقت ىلع نمأ رخآلا نامأ باب لصوو مهذحأ دالب نم ةياتج

 دش ويحل او قالعلا نحاس ىوقلا يشا# نإ[ 6 هتخأ هنع يره لا

 اذإو . مهدالوأ نود مهكلم تخألا نبا نوثروي دالبلا كلت نيطالسو
 دارأ

 هناملغضعب ىمأ « ءارشلاو عيبلا نم سانلا عنم رابيلملا دالب لهأ نم ناطلسلا

 الو دحأ عيب الف « اهقاروأب راجشألا ناصغأ ضعب تيناوحلا لع قّلعف

 . ناصغألا كلت اهيلع تماد ام ىرتشا

 لملفلا ىذ

 « ليجرانلا ءازإ اهو سرغي مهو . بنعلا ىلاودب ةبيبش لفلفلا تارجشو

 اهضعب و ."١!ليحنا قاروأ هبشت هرجش قاروأو . ىلاودلا دوعصك اهف دعصتف

 هوفطق فيرحلاا ناوأ ناكاذإ و .اراغص ديقانع رهو"! قيلعلا قاروأ هبُد

 ىتح هنوبلقي نولازي الو . بنعلاب عصب + سمشلا ىف رصملا ىلع هوشرفو

 هنولَم مهنأ نومزي اندالس ةماعلاو . راجتلا نم هنوعيبب مث 3 هسنب كحتسا

 ثدحي امإ و . كلذكس لو . سيركتلا هيف ثدحي كلذ ببسو « رانلاب

ب ةرذلاك ل كلل بصي طوُقلاَ ةئيدمب هتنأر دقو . سمشلاب هيق كلذ
 .اندالب

 ٠ باَذَسلا حشفي ىرسكلاب ليخلا (1)

 0 رجشلاب قلع تبنلا نم عوت 2ع
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 روخ ىلع ةريخص ىهو «رورسىبأ ةنيدم رابيلملا دالبنم اهانلخد ةئيدملوأو
 دحأ © ةعمج خيشلا اب نيم لا ريكو . ليجرأللا راجتأ ةريثك « ريبك

 اهنم نيموي دعبو . تدفن ىتح نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هلاومأ قفقتأ « ءامزكلا
 ريثكلا كسلا بصق اهب ءروخ ىلع ةريبكةنيدم « رونك آف ةنيدم ىلإ انلصو

 ىمسد نيماسملا نم ةعامج اهبو . دالبلا كلتب هل لثم ال ىذلا « بيطلا

 ادجسم نيسح اهب رمعو . بيطخو ضاق اهبو . طالسلا نيسحب مهريك
 . ةعمللا ةماقإل

 اهمتاطلس ؟ ذ

 اهدئاق ايبرح اكرم نيئالث وحن هلو . ودساب همسا رفاكر وتك اف ناطلسو

 ألو . راجتلا بلسيو رحبلاب عطقي نيدسفملا نم ناكو . الوأ ىمسي ملسم
 انلزنو ٠ ةنيهرلاك بكرملاب ماقأف « هدلو انيلإ اهئاطلس ثععب رونك اف ىلع انيسرأ

 ةبغر و « هقحب امايقو دنحلا ناطلسل ايظعت « ةفايض نسحأب امالث انفاضأف هيلإ

 بكرم لك نأ كلانه مهتاداع نمو . انبك أسمع لهأ عم ةراجتلا ف هديفتسل ايف

 قح اهتومس دليلا بحاصل ةيده هئاطعإ و « اهم هئاسرإ نم دب الق دل رم

 ءارهقىسرملا هولخدأو مهيكارمب هعابتا ىف اوجرحن كلذ لعفي مل نمو «2'”ردنبلا

 انلصوف (بنم انرفاسو . اوءاش ام رفسلا نع هوعنمو « مرغَلا هيلع اوفعاضو

 زوخ نيس نوح لم ةريك ةتشنت ورسم ةقيدم ىلإ مان ةنالئا دنع
 سراف راجت ملقعم لزقي ةنيدملا هذهبو «رابيلما دالبب روخربك | وهو « بذل
 . ادج ريثك اهب ليبجنزلاو لفلفلاو . نمئاو

 . سومأق .٠ ىمرملا ردنبلا )ع0(



 دل )م اس

 اهتاطلس ىذ
 نم فالآ ةعبرأ وحن اهبو . ودمار همساو دالبلا كلت نيطالس ربك أ وهو

 نيبو مهني برحلا تعقو امبرو . ةنيدملا ةيحانب ١”اضي و نونكسن نيماسملا
 . نم ضاق (ببو . راجتلا ىلإ هتجاحل مهني ناطلسلا حلصيف ةتيدملا لهأ

 . معلا رقي وهو  ىربعملا نيدلا رد ىمسل « بهذملا فاش ءامرلا ءالضفلا

 ثعبي ىتح : انلقف « هدلب ىلإ لوزتلا ىفانم بغرو « بكرملا ىف انيلإ دعص

 ةوقال هنأل «رونك اف ناطلس كلذ لعف امنإ : اقف. بكرملاب يقي هدلو ناطلسلا

 ناطلسلا ثعب نإ الإ هيلع انيبأف .انفاخي ناطلسلاف نحن امأو .هدإب ىف نيماسلل

 « اهظع امارك ! انوءرك أو مهلإ انلزنو .رخآلا لعق اك هدلو ثعبف . هدلو

 . مايأ ةثالث مدنع انقأو

 ةنسح ةريك ىهو . نيموي دعب اهاتلصوف « ليه ةنيدم ىلإ انرفاس مث

 ىهتنت ةئيدملا هذه ىلإ و . راكلا بكارملا هلخدت مظع روخ ىلع ةراملا

 . طوقلاقو ملوك ىمرمو اهاسرم الإ لخدتالو « نيصلا بك ارم

 0 « عماقخلا اهدجسم بيس رافكلاو نيماسملا دنع ةمظعم ليه

 هلو . ةريثكلا روذنلا هل نورذني رحبلا باكرو . روشلا قرشم تكربا

اسملا ريك ن از ولأ نسحو « نيسح بيطخلتا رظن تحت ةميظع لام ةنازحت
 . نيم

 .دجسملا لام نم تايترع ملو .ملعلا نوملعتب ةبلطلا نم ةعامج دجسملا اذهمو

 نه ءارقنلا ماعطإلو ا دراولل ماعطلا بيف عنصي (؟ ةخبطم هلو

 ىمسي '' وشدقم لهأ نم اخلاص اهيقف دجسملا اذهب تيقلو . اهب نيملسملا

 « ةنم ةرشع عبرأ ةكمب رواج هنأ ىل ركذو . قلكتناو ءاقللا نسح « اديعس

 لماع يدلل رو 015 7
 ةخبطم ال خبطم حيحصلا )3 ٠ ةخبطم ال خل (
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 ةنيدم ىلإ ليه نم انرفاس مث . نيصلاو دنه ا دالب ىف رفاسو . ةئيدملاب اهلثمو

 ريبك دادغب لهأ نم اهيقف اهب تيقلو .خسارف ةثالث ليه نيبو اهنيب و نتف
 دادغب نه لايمأ ةريشع ةفاسم ىلع ةدلب ىلإ ةبسن « ىرصرصلاب فرعي ردقلا

 خأ هل ناكو « برغملاب اندنع يت رصرص مساك اهمساو . ةفوكلا قيرط ىف

 ىف اذخآ هتكرتو « مهب هيلإ ىصوأ راغص دالوأ هل «لاملا ريثك ةتيدملا هذهب

 تيملالا لل نوضرعتيال «نادوسلا ةداعك دنملالهأ ةداعو .دادغب ىلإ مهلمح

 . اعرش هقحتسم هذخأب ىتح « نيماسملا ريبك ديب هلام قس امنإ و «فالآلا كرتولو

 اهتاطلس كذ

 ةريثك بك | سم هلو . راكم نيطالس ربك أ نم وهو لك ىمسل وهو

 ىهو « نّنق هذ ةنيدم ىلإ نقرب نم انرسو . نملاو سرافو نامع ىلإ رفاست
 لقوَقلاو لفلفلاو ليجراتلا اهبو . نيتاسبلا ةريثك « روُخ ىلع ةريبك ةنيدم
 ىرأ ملف زوملا امأو . مهلا هب نوخبطي و « ريثكلا ساقلقلا ايو . لوبتتلاو
 ةئامسمت هلوط مظعألا (17نيابلا ايفو . انمث صخرأ الو اهم هنم رثك أ دالبلا

 ىلعو . ةتوحنملا رملا ةراجاب ىوطم وهو . ةوطخ ةيامتالث هضرعو ةوطخ

 رجا نم سلاجم عبرأ ةبق لك ىف ءرجما نم ةبق نورشعو نامت هبناوج

 ثالث رم ةريبك ةبق هطسو ىفو ( ةراجح جرد ىلع اهلإ دعصي ةبق لكو

 لْيوُك ناطاسلا اذه دلاو نأىل رك ذو . سلاجم ةعبرأ ةقبط لك ىف .تاقبط
 لزتي جرد هلو . نيملسلل عماج دجسم هلئازإبو . نيابلآ اذه رمع ىذلا وه
 رمع ىذلا نأ نيس هيقفلا ىثدحو .نولستغي و سانلا هنم أضوتيف «هيلإ أهتم

 همالسإلو املسم ناك هنأو « ليوك دادجأ دحأ وه اضيأ نيابلاو دجسملا

 . هزك ذن بيج ربخ

 5 مهن اسلب 4 ضوكلا هانعم قلبن



 دا |مو دع

 "'عماجلا ءازاب ىتل نأشلا ةبيجعلا ةرجشلا ك ذ

 نيتلا قاروأ اهقار وأ هبشت ةمعان ءارضخ ةرجش عمال ءازإب انأ تيأرو
 . نيتتكر هيف تيلص بارحم اهدنعو « اهب فيطي ط/اح اهيلعو « ةنيل هنأ الإ
 ناك اذإ هنأ كلانه تربخأو . ( ةداهشلا تخرَد) مهدنع ةرجشلا هذه مسأو
 نأ دعب « ةدحاو ةقرو ةرجشلا هذه . رم طقس ةنس لك نم فيرخلاا

 :ةردقلا ملقب ابوتكم اهيف نوكيو « ةرجلا ىلإ مث ةرفصلا ىلإ امتول ليحتسن

 تاقثلا نم ةعامج و نيس> هيبقفلا ىتربخأو . هللا لوسر دم هللا الإ هلإال

 تناك اذإ هنأ ىنربخأو . اهف ىذلا بوتكملا اوءرقو ةقرولا هذه اوناع مهنأ

 ذخأ تطقس اذإف « رافكلاو نيملسملا نم تاقثلا اهتمت دعق اهطوقس مايأ

 نوفشتسا مهو . رفاكلا ناطلسلا ةنازخ ىف اهفصن لعجو « اهفصن نوملسملا

 . ىضرلل اهب
 :كابلاو دعبل رعكللا لبو دمت مالببإ بط كنك هروتعلا هذهو

 . همالسإ نسحو ملسأ اهبفام مهفو اهأرق املذ . ىبرعلا طخلا أرقي ناك هنإف

 دعب رفك هدالوأ دحأ نأ نيسح هيقفلا فثدحو . ةرتاوتم مهدنع هتناكحو

 .رثأ امل كري ملو تحاتقاف اهلصأ نم ةرجشلا عالتقاب سصأو « ىغطو هنأ

 .اعيرس رفاكلا كلهو .هيلع تناكام نسحأك تداعوكاذ دعب تتبن اهنإ مث

 . رييكروخ ىلع ةريك ةنيده ىهو . قد ةشيدم ىلإ انرفاس مت
 سم الآل «نيملسملا ءابرغ هيلإ ىوأي «رحبلانم برق دجسم اهجراخيو

 اهب لقوفلاو . بذع اهزامو « ىسارملا نسحأ نم اهاسرمو . ةئيدملا هذه
 دنع نومظعم مهو «ةمهارب , اهلهأ رثكأو .نيصلأو دنهلاىلإ لمحي اهنمو «ريثك

 . مسم منيب سيل كلذلو « نيملسملا ىف نوضعبم « رافكلا

وه م بوذكم ةرجشلا هذه ريخ (
 . ورم اريثك قدص « فلؤملا هقدص دو ٠ نهاظ 

 ٠ ةلحرلا هذه ىف اه ذ ىلا تافارخلا

1١) 



 دس ]خ5 دس

 ةياكح

 برخ ةمهاربلا دحأ نأ مودهم ريف دجسملا اذه مهكرت بيس نأ تريخأ

 هدالوأو وه قرتحاف هتيب ىف رانلا تلعتشاف « هتيبل افقس هنم عنصيل هفقس

 هومدخو «اهدعب ءوس هل اوضرعتي ملو دجسملا اذه اومرتحاف . هعاتمو

 ةكبش هباب ىلع اولعجو « دراولاو رداصلا هنم برش ءاملا هجراخب اولعجو

 . ريطلا هلخدي الث

 ةنسح ةريبك ةنيدم « انيرَدنَف ةنيدم ىلإ نّيقْدِب ةنيدم نم انرفاس مث

 . دجسم دلع لك ىف تالحم ثالث نيماسلل اهو « قاوسأو نيتاسن تاذ

 . رحبلا ىلع سلاجمو رظانم هل « بيجم وهو « لحاسلا ىلع اهب عماخلاو

 وتشت ةدلبلا هذهيو . لضاف خأ هلو « نامَع لهأ نملجر اهييطخو اهيضاقو
 ردانبلا ىدحإ ىهو « طوَتلاَق ةئيدم ىلإ اهنم انرفاس مث . نيصلا بكام

 لهأو «لهملاو ناليسو ةواكباو نيصلا لهأ اهدصقي « رابيلملا دالبب ماظعلا

 . ايندلا ىسارم .ظعأ نم اهاسرمو قافآلا راجت اهب عمتجيو ع سرافو نما

 اهمتاطلس ركذ
 ةفئاط لعفي ا «هتيحل قاحي نسم خيش «ىىماسلاب فرعي رفاك !هناطلسو
 «ردنب هاشمهاربإ اهب راجتلا ريمأو .هللا ءاش نإ هرك ذنسو ءاهب هتبأر «مورلا نم

 .هطامس ىف نواكأيو راجتلا هيلإ عمتجي مراكم وذ لضاف «نيرحبلا لهأ نم

 باهش خيشلا اهب ةيوازلا بحاصو . ميك لضاف « اع نيدلا رفن اهيضاقو
 خيشلل نيصلاو دنلا لهأ اهرذنب ىتلا روذنلا ذخأي وهو « ىورزاكلا نيدلا

 ريبشلا لاقثم (ةادخانلا) ةئيدملا هذهبو . هب هللا عفت «"17ىنورزاكلا قاحسإ ىبأ

 ٠ رصنو برض ىباب نم وذو - ىشاوحلا ىف انصضوأ اي « مارح هللا ريثلرذنلا (1)



 مدع ؤملإك د

 نيصلاو دنهلاب هتراجتل « ةريثكلا بكارملاو ةلئاطلا لاومألا بحاص « مسالا

 . سرافو نعلاو

 ىذاقلاو ردنب هاش مهاربإ انيلإ جرح ةنيدملا هذه ىلإ انلصو الو

 ىعسملا رفاكلا نراطلسلا بئانو راجتلا راكو « نيدلا باهش خيشلاو

 انلخدو .مهيك !سم ىف مالعألاوقاوبألاو (راقثألاو) لابطألا مهعمو « جال

 اهعبتت ةحرف تناكف . دالبلا كلتب هلثم تيأرام « ٍيظع 2١١ زورب ىف ىسرملا

 اتلزنو « نيصلا بك |سه نم رشع ةثالث ذئموي هب و « اهاسرمب انهقأو . ةحّيرت

 نيصلا ىلإ رفسلا نامز رظننن انقأو . راد ىف انم دحاو لك لعجو ةئيدملاب

 بك رمب الإ هبف رفاسي ال نيصلا رحب و .رفاكلا ةفايض ىف نحنو «رهشأ ةثالث

 منير رك ذنلو . نيصلا

 نيصلا بكام ركذ
 اهدحأو (كلونحلا) ىمست اهنم راكلا : فانصأ ثالث نيصلا بك | مو

 نوكي و .""'مككلا اهدحأ ىمسن راغصلاو .(وزل)ىمست ةطسوتملاو «(كنُج)
 نابضف نم اهعلقو . ةثالث ىلإ اهنود اف اعلق رشع انثا اهنم ةريكلا بكرملا ىف

 «حيرلا نارود بسحب اهنوربديو « ادبأ طحتال « رصخلاك ةجوسنم ناوُريللا

 «لجر فلأ اهنم بكرملا ىف مخي و .حيرلا بهم ىنقفقاو اهوكرت اوسرأ اذإ و
 « ةأمرلا مهيف نوكت « ةلئاقملا نم ةئاعب رأ مهنمو « ةئاّئس ةيرحبلا مهنم

 امنم ريك بكم لك عبتيو .طفتلاب نومرب نيذلاو « قردلا باعصأو
 : ةثالث

 نوتيزلا ةنيدمب الإ بكارملا هذه عنصت الو . ىعيرلاو قلثلاو ىفصنلا

 مهنأ اهئاشنإ ةيفيكو . نيصلا نيص ىهو « نالك نيصي وأ « نيصلا نم

٠ 
  0١روهظلا ىأزوربلا امنأش نم ةبنألا نأل « ةءاودسه

 ٠ ةيرعم الو ةيبرع ريغ ءامسألا ءذه (؟)



 هس ١ موا سس

 ةلوصوم « ادج ماخخ بش امهني ام نولصي بشملا نم نيطئاح نوعنصي

 مأتلا اذإف . عرذأ ثالث اهنم رامسملا لوط « ماخض ريماسع لوطلاو ضرعلاب

 «لفسألا بكرملا شرف امهالعأ ىلع اوعنص « بشحللا هذهب نراطئاخلا

 نوكت بشحللا كلت بناوج ىلعو . لمعلا اومتأو « رحبلا ىف امهوعفدو

 رشع ةسهاو ةرشعلا اهدحأى ع عتجي . ىراوصلاك راك ىهو . مهفيذاجم

 . روهظ ةعب رأ بكرلل نولعجيو . مهمادقأ ىلع افوقو نس وفذُكيو « الجر

 اهنم ةيرصملاو . راجتلل فرغلاو « 2) ىراصملاو 2١١ تويبلا هيف نوكيو

 ليو « اهبحاص اهدس « حاتفملا اهيلعو «2*سادتسلاو تويبلا اهف نوكي

 9 هب فرع الف هتبرصم ىف لجرلا ناك امب رو . ءاسنلاو ىراوحلاا هعم

 ةيرحبلاو . دالبلا ضب ىلإ الصو اذإ ايقالتب تح ء بكرملاب نوكي نم

 ضاوحأ ىف ليبجينزلاو لوقبلاو رضحلا نوعردزيو . مهدالوأ اهيف نونكس»

 ناشحلاو ةامرلا تشمربلا ىلإ لزن اذإ و .ريبكر مأ هنأك ب كرملالكوو .بشخ

 ىلإ لصو اذإو . همامأ (راقنألاو) قاوبألاو لابطألاو فويسلاو بارحلاب

 ةده كلذك نولازب الو « هياب ىناج ند مهحامر اوئكر هب منقي ىذلا لزتملا

 هءالكو اهب ثععبب « ةريثكلا بك ارملا هل نوكت نه نيصلا لهأ نمو . هتماقإ

 . نيصلا لهأ نم الاومأ رثك أ ايندلا ىف سيلو . دالبلا ىلإ

 كلذ ىبهتنمو نيصلا ىلإ رفسلا ىف انذخأ ىذ
 نم (كنج) ىرم اسلا ناطلسلا انل زهج نيصلا ىلإ رفسلا تقو ناح املو

 نايلسي ىمسد كنحلاا لكو ناكو . طوقلاق ىمرمب ىتلا ريثع ةثالثلا كونملا
 كراش ال (ةيرصم) ديرأ هل تلقف . ةقرعم هنيب و نيب و «ىناشلا ىدقصلا

 ةيمستلاو ٠ هريغو ضاحرم نم اهعبتي امو مونلا ةرجح ةيرصملا 2459 .2٠ فورغلا )١(

 . يبرعريغ © ضاحرملا (5) .٠ راصم ىلع اهعمج كلدكو « ةيفرع



 د )مو

 نيبهاذ ىراصملا اورتك | دق نيملا راجت نإ : ىل لاقف . دحأ (هف
 ىبعو . اهيف (سادنسال) اهنكل اهنكل ءاهكيطعأ (ةيرصم) ىرهصلو . نيعجارو
 دعصو « عاتملا نم ىدنع ام اوقسوأف ىنامصأ ترمأف . اهتضواعم نكمت نأ

 ةعملا لصأل تققأو . سيما موي ىف كلذو « مدل ىلإ ىراولباو ديبعلا
 ىعسلىل ىف نإ مث . ةيدهلاعم نيدلاريهظو لس كلملا هضاب مهب قمأو

 ةقيض كنلاب اهانذخأ ىتلا (ةيرصملا) نإ : لاقف « ةعمللا ةوُدغ ىناتأ الاله
 تيبحأ نإف .ةليح كلذ تسيل : :لاقف « ةادحانلل كلذ تككاذف . حلصتال

 ىباحصأ ترمأو «ممنتلقف . .كرايتخاىلء ىراصملا هيفف (ككلا) ىف نوكنأ

 ةداعو . ةعملا ةالص لبق هب اورقتساو . (مككلا) ىلإ عاتملاو ىراوحلاا اواقتف

 . هبوكر دحأ عيطتس الفرصعلا دعب موي لك هناجيه دتشي نأ رحبلا اذه
 مزع كنجو « ةيدلا هيف ىذلا الإ اهنم قبب لو «ترفاس دق كونحلا تناكو

 ىلع تبسلا ةليل اننبف . اذه مككلاو « اًيَردنعب اونْسإ نأ ىلع هباحصأ
 , انيلإ لوزتلا هيف نم عيطتسل الو « كلا ىلإ دوعصلا عيطتسن ال لحاسلا

 تبسلا موي مكككلاو كنكبا حبصأو . هشرتفأ طاس. الإ ىعم ىقب نكي ملو
 « اًنيرَدنَق نوديرب هلهأ ناك ىذلا كنحلاب رحبلا ىبرو . ىسرملا نم دعب ىلع

 راجتلا ضعبل ةيراج هيف تناكو . 1 مسو هلهأ ضعب تامو رسكتف

 دق تناكو « اهجرحم نمل ايهذريناند ةرشع ءاطعإ ىف سغرف « هيلع ةزب نع

 نيب رصرملا ةيرحبلا صعب كلذل ١ بدتتاف . كيدلبا رشم ىف ةيشخ ٌثمزل

 . ىلاعت هلل كلذ تاعف امنإ : لاقو .رئااندلا ذخأب نأ ىأو « اهجرحأت

 عيمج تاف « ةيدملا هيف تناك ىذلا كنملباب رحبلا ىمر ليلا ناك الو

 قشنا دقو نيدلا ريهظ تنأرو « مهعراصمىلإ حابصلا دنع انرظنو . هيف نم

 َدمَيو هيغفِص دحأ ىف راممم برض دقو البس كلملاو « هغامدرئانتو هسأر

 . وه بدتناف هاعد “دلل هيدت 11)



 د )هما دل

 طوقلاق - نر اطلس رفاكلا تيأرو . امهانفدو امييلع انيلصو .رحالا نم

 هسأر ىفو هتبكر ىلإ هترس نم اهفل دق « ةريبك ءاضيب ١١" ةَقَّش هطسو ىفو
 رانلاو « هسأر قوف مالغ ديب "*رطشلاو .نيمدقلا فاح وهو « ةريغص ةمامع

 ىبري اه اوبهتتي القل سانلا نويرضي هتينابزو « لحاسلا ىف هيدي نبب دقوت
 1 . رحبلا

 هنم جرخي ام عجري بكرع نم رسكنا ام لك نأ راما دالب ةداعو
 ٌترمع كلذلو هبابرأ هذخأي كلذ نإف « ةصاخ دلبلا اذه ىف الإ نزخلا
 اوعفر « ( كن ) ثدح ام (مككلا) لهأ ىأر لو . اهيلإ سانلا درت رثكو
 ادرفنم تيقبو « ىراوجو ىناملغو ىعاتم عيمج مهعمو « اوبهذو مهعْلق
 بهذ ىب لح ام ىأر املف « هتقتعأ تنك ىتف الإ ىعم سيلو « لحاسلا ىلع
 ىذلا طاسبلاو «ىولبا اهيناطعأ ىتلا ريناندلا ةرشعلا الإ ىدنع قبب لو .ىنع
 ىسرم لخدي نأ هل دب ال كلا كلذ نأ سانلا ىنربخأو . هشرتفأ تنك

 رهنلا ىف وأ ربلا ىف رشع ةريسم امهنيب و « اهلإ رفسلا ىلع تمزعف « موك
 نيملسملا نم الجر تيرتك او رهلا ىف ترفاسف . كلذ دارأ نمل اضيأ

 ىعلاب اولزني نأ رهنلا كلذ ىف اورفاس اذإ مهتداعو . طاسبلا ىل لمي

 لعفن كف .ودغلاب بكرملا ىلإ اودوعي مث « هيتفاح ىلع ىتلا ىرقلاب اوتيبيف
 دنع ر ملا برش ناكو . هتيرتكا ىذلا الإ ملسم بكرملاب نكي لو .٠ كلذ

 سماكلا مويلا ىف انلصوو . ىرطاريغت ديزيف © ىلع ديرعي و انلزت اذإ رافكلا

 ريمأ مملو دوهيلا اهتكسن كل انه لبج ىلعأب ىهو .ىرك ىجن ىلإ انرفس نم
 . لوك ناطلسل ةيزحل ا نودؤيو ٠ . مهم

 0 اهرسكو نينشلا حتفب 0(

 ٠ ىشاوحخلا ىف هاتحرش اك < رثج برعم « مهناسلب ةلظملا (')



 اد ووو اد

 مقبلاو ةفرقلا مذ

 . قيرطلا كلذ ىف انماعط خبطل رانلا دقون اك اهنمو

 رابيأكلا دالب نسحأ نم ىهو « 0 لإ انلصو رشاعلا مويلا قو

 ىرتشي « ةضي رس علاومأ مل « كييلوصلا نوفرتي اهراغو . نانح اهقاوشأو

 نيملسملا راجتلا ن 7 عليلاب هراد نم هقسويو « هيف اي بكرا مهدحأ

 قارعلا دالب تار" ١ وأ لهأ نم 4 ىوألا نيدلا ءالع مهريبك © ةعام

 اهيضاقو . كلذ نورهظي مهو . هيهذم ىلع هل بامصأ هعمو . ىضفار وهو

 لضاف خأ هلو « ردنب هاش دم اهب نيماسملا ريبكو . نيِوْزق لهأ نم لضاف
 ةجاوخ رحاتلا هرمع « يح انبز حان دجللاو . نيدلا قت همسا ميرك

 رفاس املإ و . رابيلملا دالب نم نيصلا ىلاوي ام لوأ ةئيدملا هذهو . بدهم

 . نومرتم ةزعأ اهب نوماسملاو . مزثكأ

 نطل
 ص ةديدس ماكحأ هلو . نيملسلل مظعم وهو .ىروريتلاب فرعي رفاك وهو

 : ناعداو قارسلا

 ةباكح

 رادملا رفو «مهنم رخآ لتق نييقارعلا ةامرلاضعب نأ وكي تدهاش امو

 باون مهعنف + لوتقملا نفد نوملسملا دارأو « ريثك لام هل ناكو ؛ وألا

 + ناذمهو ناجنَر ني ةيرق نيتحتفي هوأ : توقاي لاق (1)



 دوو مس

 هوكرتو .هب لتقيف هلتاق انل اوعفدت ىتح نفدي ال : اولاقو « كلذ نم ناطلسلا
 «لتاقلا نم جوألا مكلف .ريغتو نتنأ ىتح ىجوألا باب ىلع هتوبات ىف

 دئتذيحو . هولتقو كلذ اوبأف « ايح هوكرتيو هلاومأ مهيطسي نأ مهنه بغرو
 : لوتقملا نفد

 ةباكح
38 

 نيب ايف هسقي رط ناكو . اهجراخ ىلإ اموي بكر َلْوَك ناطلس نأ تربخأ
 ةدحاو ةبح ذخأف . كولملا ءانبأ نم وهو « هتنب جوز هرمص هعمو « نيتاسبلا
 هب سعأف « هيلإ رظ' ناطاسلا ناكو «نيتاسبلا ضعب نم تطقس بنعلا نم

 هفصنو « قيرطلا نيمي نع هفصن بلصو  نيفصن مسق ىأ طسوف كلذ دنع
 هنم فصن لك ىلع عضوف « نيفصنت ةبنعلا تمسقو . هراسن نع رخآلا
 ,227نيرظانلل ةربع كلانه كرتو . اهنم فصن

 ةياكح
6. 

 فيس بصغ اهئاطلس نع بئانلا ىنأ نبا نا « طوقلاقب كلذ وحن قفتا امبو
 دعقو . هرمأ ىف رظنلاب هدعوف « هع ىلإ كلذب اكشف «نيملسملا راج ضعبل
 فيس اذه :لاقف هاعدف «فيسلا كلذ داقتم هيخأن باب اذإف «هراد باب ىلع
 هب سعأ مث .هوكسمأ هناوعأل لاقف ءال لاق ؟هنم هتيرتشا :لاق .معنلاق ؟ملسملا
 . فيسلا كلذب هقتع تبرضف

 نيدلا باهش ييشلا نبا نيدلا رفع خيشلا ةيوازب ةدم موكب تقأو
 ىماَقم ءانثأ ىفو . اريخ مكلكلل فرحتأ ملق طوقلا ةيواز خيش ىفو رزاكلا

 )١( ةاوقعم ريغ ةغلابم ةياكحلا هذه ىف ٠
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 كونحلا كلت دحأ عم اوناكو « انعم اوناكن يذلا نيصلا كلم لسر اهلخد اهب

 , دعب اه مهتيقلو : مهدالب ىلإ اوداعو نيصلا راجت مهاسكف ب اضيأ رسكتاف

 تفخ مث . ةيدهلل قفتا ام هماعأل ناطلسلا ىلإ لوك نم دوعأ نأ تدرأو

 ناطلسلا ىلإ ةدوعلا ىلع تمزعف ؟ ةيدحلا تقراف مل :لوقي و ىلعف بقعتي نأ

 ىلإ تدعف .(كككلا) ربخ فرعتأ ىتح هدنع ةماقإلاو « ىروتملا نيدلا لام

 نم اريمأ اهيف ثعب دقو « ناطلسلا بكا رح ضعب اهب تدجوو « طولا

 ناطلسلا هثعب «نيباوبلا صاوخ نم وهو «نسحلا ىبأ ديسلاب فرعي برعلا

 ١١ نمره ضرأ نم برعلا سره هيلع ردق نم اهب بلجتست لاومأب

 ىلع امزاع هتبأرو «ريمألا اذه ىلإ تهجوتف . برعلل هتبحن (؟”فيطقلاو

 ىلإ ةدوعلا ىف هترواشف .برعلا دالب ىلإ رفاس ذئنيحو © طوقلاقب وتشن نأ

 لصفر آ كلذو «طوقلاق نم رحبلاب ترفاسف . كلذىلع قفاوي ملف ناطلسلا

 . دغلا ىلإ وسرن مث لوألا راهنلا فصن ريسن اًمف . هِف رفسلا

 اوضرعتي مل مهنكلو « اهانففن ةي وزع ”نافجأ ةعب رأ انقيرط ىف انيقلو

 ىئلزنأف « هيلع تماسو ناطلسلا ىلإ تلزنف « روت ةنيدم ىلإ انلصوو .رشب ان

 رثك أ ناكف « تاولصلا هعم ىلصأ نأ ىنم بلطو .مداخ ىل نكي ملو « راد

 نبت ع مخأ تنك مث. . موي لك نآرقلا ممْخأ تنكو . هدجسم ىف ىسواج

 ددجأو « لاوزلا دسنع ممخأف « حبصلا ةالص دعب ةءارقلا ىئدسأ : مويلا ىف

 لزأ لو . بورغلا دنع 0 ةمتللا متخأف « ةءارقلا ئدتأو ءوضولا

 ٠ اموي نيعبرأ ايف تفكتعاو . ربشأ ةثالث ةدم كلزك

 ) )1١توقايهأ سرافرب ىلع « ناك ةّضرف ٠

 ني رحبلاب ةئيدم فر 5

 ٠ نفح عمجب ديري هنأك « ةيب رحلا نفسلا نم عوف 0

 ىتشاوحلا ىف مدقت, اك « انيديأب ىتلا ةغالا

 بتكىف ظفالا اذهب ىنعملا اذه رئ مو



 ا وو د

 ري سو ا

 روبادنس حتفو ولغلا ىلإ انهجوت ركذ

 .روبادنس وزغل اسم نيسمتو نينعا زهج دق نيدلا لامج ناطلسلا ناكو

 نيدلالامج ناطلسلاىلإ هدلو بتكف «فالخ هدلوو اهناطلسنم مق مقو دق ناكو

 .هتخأ ناطلسلا هجوزيو « ٌدلولا مشو ( روبادنس حتفل هجوتب نأ

 تحتفف « داهملا ىلإ اهيف هجوتأ تأ ىل رهظ بكارملا تزهجت املف

 نرصنيلو اريثك هللا مسا اهيف رك ذب ) ةحفصلا لوأ ناكف .هيف رظنأ فحصل

 تاقف رصعلا ةالص ىلإ ناطلسلا ىتأو . كلذب ترشبتساف « (هرصني نم هللا

 ىل جرخ مب هتربخأف . هريمأ نوكت نذإ تنأف :لاقف «رفسلا ديرأ ىنإ :هل

 كلذ هل رهظ نكي ملو هسفنب رفسلا ىلع مزعو . كلذ هبجعاف «ةحفصلا لوأ
 َىثع اتنلصوف . تبسلا موي ىف كلذو . هعم انأو اهنم ايسع بكرف . لبق

 دقو « برحلل نيدعتسم اهلهأ اندجوف اهرو انلخدو « روبادنس ىلإ نيذثالا

 . ةليللا كلت اهيلع انتبف « قيئاجملا اوبصن

 تمرو بكرم ا تفحزو « قاوبألاو (راقتألاو)لوبطلا تيرض انحببصأ املف

 .ناطلسلانم ةبرقمب نيفقاولا ضعب باصأ ارم تيأر دقلف .قيناجناب اهملع

 رصتلا لزنأو .فويسلاو ةَسرتلا مهيديأبو ءاملا ىف مهسفنأ بكارملا لهأ ىرو
 « اهناطلس رصق ىف رافكلا مظعم لخدو . فيسلاب انلخدف « نيماسملا ىلع

 / درو مهنمأ ناطلسلا نإ مث . مهيلع انضبقو اوجرفت « هيف رانلا انيمرف

 ةنيدملا نطير مهتكسأو . فال ةرشع وحن اوناكو « مهدالوأو مهعءاسأ

 ناكر هنم برقا رايدلا هتلود لهأ ىطعأو . رصقلا ناطلسلا نكسو

 موي نم رويادنسب هدنع تققأو . رفاكلا نئازحخن ىف تدجو ةيرصم ةيجرف

 تبلطو . نابعش فصتنم ىلإ ء لوألا ىدامل رشع كلاثلا وهو « اهحتف

 . هللإ ةدوعلا ىف دهعلا - إع ذخأف َ رفسلا ىف نذإلا هنئم
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 رورجنم ىلإ مث « رونكاف ىلإ مث رونه ىلإ رحبلا ىف ترفاسو
 دقو . طوقلاقو اني ردنقو نئقذمو نتف هدو نقر ىلإ مث « ليه ىلإ مث
 « ندملا ناسح نم ةنيدم « تاِئاَشلا ةئيدم ىلإ مث . اعيمج اهركذ مدقت

 ىلإ تدمف « ىئاقم لاطف اهب تقأو . اهل ةبوسنملا بايثلا اهب عنصت

 قيراج نأ ىناريخأت « (مكلاب) ىل اناك نامالغ ابي لصوو . طوقا
 ىلع ىديألا تلوتساو « ىراوحلا رئاس ةواحلا بحاص ذخأو ©« تفوت

 تفرعت (مل تدعف . ةلاجشتو ةواماو نيصلا ىلإ ىناحصأ قرفتو « عاتمل
 اهب تقأو « مرححما رخآ ىف اهتلصوف روبادْنس ىلإ مث « روته ىلإ اذه
 اهانلد ىذلا رفاكلا اهتاطلس مدقو . رخآلا عيبر 0 5 ىناشلا ىلإ

 رك اسع تناكو « مهلك رافكلا هيلإ برهو « اهذنأل 2١ هيلع

 . انيلع اوقيضو رافكلا انرصحو . انع اوعطقناف ىرقلا ىف ةقرفتم ناطلسلا

 . طوقلاق ىلإ تدعو « ةروصح اهتكرتو اهنع تجر لاخلا دتشا لو

بف .اهرابخأب عمسأ تنكو.2؟!لهملا ةبيذ ىلإ رفسلا لع تمزعو
 ةرشع دع

 ىدعإ رئازخلسا هذهو .لهملا ةيبذرئازج انلصو طوقلاقب رحبلا اني وكر نم مايأ

 تاعمتجم اهنود ف ةئام اهنم نوكيو «ةريزح ىهنلأ وحن ىهو ءايندلا بئاجح

 أذإو . هنم الإ بكارملا لخدت ال بابلاك لخدم امل « ةقلملا< ةريدتسم

 رئاس ىلإ هب ريس اهلهأ نم ليلد نم هل دب الف اهادحإ ىلإ بكرملا لصو

 دنع اهادحإب ىتلا لخنلا سوءر رهظن ثيحب براقتلا نم ىهو .رئازملا

 هتلحو « افوخد هنكمي مل اهتمت بكرملا اطخأ نإذ . ىرشألا نم جسووملا

 ةنايدووذ نوماسم مهلك اهلهأ رئازملا هذهو . نالّيس وأ ريشا ىلإ جيرلا

 ال اهلك رئازمبا هذهو . لاو ملقإ لك ىلع « ملاقأ ةمسقنم هو . حالصو

 ىشاوحل ىق مدقت 5 فيدل. رئارب (5) + قس اع ةورفلا دبع ىلإ 03 ٠ ىقاوحلا ىق ءدقت ندلا. ؟ 5 1 ١



 سل )و56

 . لهما ىلإ هنم باجيو « ارز اهنم دْيوسلا ملقإ ىف نأ الإ « اهب عيز
 « هلرَفَذ الو رمحأ هملو ء ساملأ لق هتومس كمس اهلهأ لك أ امإو

 عطق عيوأ هنم ةكمسلا اوعطق هوداطصا اذإو . ماعنألا مل حيك هحير امنإو

 .ناخدلل هوقطو ©« لخنلا فعس نم ؟١) لتاكم ىف هولعج مث « اريس_ هوخبطو

 . نملاو نيصلاو دنملا ىلإ اهنم لميو . هولكأ سيب كحتسا اذإف

 اهراجشأ ىذ

 دقو « كمسلا عم مهتاوقأ نم وهو « ليجرانلا رئازحلا هذه راجثأ مظنعمو ش

 رشع ىنثا اهنم ةلخنلا رفتو . بيجم اهنأش ليجرانلا راشأو . هركذ مدقت

 اهضعبو اريغص اهضعب نوكيف . قّذع رهش لك ىف جرحي « ةنسلا ىف (”اقّذع
 بيلحلا اهنم نوعنصيو .ادبأ اذكه « رضخأ اهضعب و اسلاي اهضعب و « اريك

 هلسع نم نوعنصي و . لقألا رفسلا ىف كل انك ذام لع «© لسعلاو تزلاو

 . ىرخأ فصنو ةنس اهب تقأو . هنم سايلا زوما عم اهنواكأيف « ءاولحلا

 . ساقلقلاو نوميللاو َجَْألا اهراجشأ نمو

 مهتاداع ضعبو رئازحلا هذه لهأ ركذ

 . ةقداص ةينو حي ناميإو ةنايدو حالص لهأ رئازملا هذه لهأو
 « ةفيعض مهنادبأو . ىبن دعو ىر هللا : هل لاق مدحأ ناسنإلا ىأر اذإو

 « اهب قراس دي عطقب ةرم ترمأ دقلو  ةبراحاو لاتقلاب مل دهعالو

 ٠ ليبنزلاوهو لكم عب 20
 - بنعلا نم دوقتعلاكر ملا نم وهو ٠ ةساكلا : قذملا (؟)



 دل 18م

 . مهر الو دنملا صوصل مهقرطت الو . سلجم وهاك مهنم ةعامج ع تف
 مو © مهريغ نم اودجو نم اوذخأ مهتيحان ىلإ ّودعلا (نافجأ) تتأ اذإو

 ريمأ هبقاع « ةنومل ولو رافكلا دحأ ذأ نإو . ءوسل مهنم دحأل اوضرعت

 5 حرمملا برضلا هيرضو «رافكلا

 . بشاب مهترامعرثكأو . ةنسحلا دجاسملا مهرئازج نم ةريزج لك ىفو

 « مويلا ىف نيت نولستغي مزك أو « راذقألا نع هزنتو ةفاظن لهأ مهو

 ةيلدنصلاك ةيرطعلا ناهدألا نم نورثكي و .قرعلا ةرثكو امم رحلا ةدشل افظنت

 اذإ مهنأ مهتداع نمو . وُشَدقَم نم ةيولجنا "'ةيلاغلاب نوخطلتب و . اهريغو
 درولا ءاميو « ةلمكملاب اهنبا وأ اهجوز ىلإ ةأرسا لك تنأ حبلا اولص
 لقصتف « ةيلاغلا نهدو درولا ءامب نهد و «هينيع لحكيف « ةيلاغلا نهدو

 اهنم ةطوفلا نودش « طوف مهسسايلو . ههجو نع بوحشلا ليزتو « هترشب
 « نيمرحن اك ابايث مهروهظ ىلع نولعجيو « ليوارسلا ضوع مهطاسوأ ىلع

 مهدحأ قل اذإ و .اهنع اضوع اريغص اليدنم مهضعبو (ةمامع لعجمي مهضعي و

 هعم ىضمو « هرهظ فشكو « هيفتك نع هب وث عضو بيطخلا وأ ىضاقلا

 ىضمو مهنم لجرلا جوت اذإ هنأ مهتاداع نمو . هلزنم ىلإ لصي ىتح كلذك

 < تيبلا باب ىلإ اهراد باب نم نطقلا بايث هل تطسن « هتجوز راد ىلا
 . هلامثو تيبلا ىلإ هقيرط نيمب نع عدولا نم تافرغ اهبلع لعجو

 ىلع تمر اهيلإ لصو اذإف . هرظنفت تيبلا باب دنع ةققاو ةأرملا نوكتو
 لجرلا لزنم ىلإ ىنأت ىتلا ىه ةأرملا تناكنإ و .همادخ هذخآي اب وث هيلجر

 بوثلا هيلإ لوصولا دنع ةأرملا تهرو « عدولا أمف و هرادأ"”تطست
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سلا ٌّف مهةداع كلزكو 8 هيلجر لع
مهدنع ناطاسأا ىلع مال

 تزن م : ال 

 بيطلا نم عون (1)
 ٠ ْ | ٠

 ٠ روجت رييعتلا فو ٠ اهوحتو بايثلا اهيف تلطسب ىأ (؟)



 هل )ومد

 تويبلا حوطس نولعجيو « بشاب مهنايلبو . هرك ذنسو « كلذ دنع ىبري

 . ةيدن مهضرأ نأل © تايوطرلا نم ايقوت ضرألا نع ةعفت ع
 « ةئالث وأ نيعارذ اهنم رجا لوط نوكي ةراجح نوتحضي مهنأ كلذ ةيفيكو

 ناطيما نوعنصي مث « ليجرأتلا بشخ اهيلع نوضرعي و افوفص اهنولعجيو
 اتيب رادلا "'(ناوطسأ )ىف نونببرو . كلذ ىف ةبيمع ةعانص مملو © بشملتا نم

 ىلإ امهدحأ نا.اب هل نوكيو « هياحصأ عم هب لجرلا سلجي « (ملاملا) هنومسي
 .اهبحاصهنم لخدي «رادلاةهجىلإ رخآلاو «سانلاهنم لخدب(ناوطسألا )ةهج
 زوج رشق , نم قتسم الو « ءام ةءولمم ةيباخ تيبلا اذه دنع نوكيو
 . ناعارذ هلوط باصن هلو « ليجراتلا

 اهللظن ةيقن ةسونكم مهتقزأو . عيضوو عيفر نم مادقألا ةافح مهعيمج و
 رادلا ىلإ لخاد لكل ديال كلذ عمو .ناتسب ىف هنأك اهب ىشاملاف « راجثألا

 فيللا نم ظيلغ ريصحب امهحسميو « ةيباحلاىف ىذلا ءاملاب هيلجر لسغي نا
 . نو . دجسملا ىلإ لخاد لك لعفي كلذكو . هتيب لخدي مث « كلانه

 لهأ اهيفو « راغصلا براوقلا هيلإ جرْحم نأ بكرم مهيلع مدق اذإ مهتاداع

 كلذ مهنم ناسنإلا ىطعيف « رضخألا ليجرانلا زوجو ل اوياتلا مهعمو ةريزملا
 هنأك هراد ىلإ هنعتمأ لميو « هليزن نوكيو « بكرملا لهأ نم ءاش نم

 هرفس ناح اذإف «جوزت مهيلع نيمداقلا نم جوزتلا دارأ نمو . هئابرقأ ضعي

 لزني ىتلا ةأرملاف جوزتي لنمو « نهدالب نع نجرخيال نهنأل « ةأرملا قلط
 رسب أب كلذ ةلياقم ىف هتم ىضرتو « رفاس اذإ هدوزتو « همدختو هل خبطت اهرادب
 لك نم ىرتُس نأ (ردنبلا هنوممسو ) ("”نزخلا ةدئافو . ناسحإلا نم ءىش

 تناك مأ كلذ ىواسن ةعلسلا تناكأ ءاوس « مولعم موسي اظح بكرملاب ةعلم

 )١( ىنعملا اذهب ينرعريغ هنأو « هحرش مدقت ٠
 )' 2ةلحرلا ىف ىتمملا اذهب اريثك درو دقو . لاملا تيب ٠



 هج اة

 هب عم «بشحلتا نم ةريزح لك ىف تيب ردنبلل نوكيو . هنم رثكأ ىواسن

 مهلإ بلج اذإ راخقلا نورتتش مهو . ىرتشاو عيبيو هعلس عيمج ىلاولا

 ليجراتلا زوجو « هانرك ذ ىذلا كمسلا رئازملا هذه نم بكارملا لمتو

 مهدنع اهنإف ساحنلا ىناوأ اهنم نولمجيو . نطقلا نم ىهو « متاعلاو طوُقلاو

 مهو .ليجراتلا زوج فيلوهو ؟١'ربنقلا نولميو « عدولا نولميو . ةريثك

 ىلإ لمتو « بكارملا ةطايملم لابحلا هنم عنْصيو « ءاسنلا هلزغت مث هنود

 بكام طاخت لابحلا هذهبو . بنقلا نم ريخ وهو . نمياو دنملاو نيصلا

 ريماسمب ارمسم بكرملا ناك نإف .ةراخا ريثكر حبلا كلذ نأل « نملاو دنملا

 ةبوطرلا ىطعأ لابحلاب اطيخمم فتاك اذإ و . رسككتاف ةراخما مدص ديدحلا

 . رسكتي ملف

 رحبلا نم هنوطقتلي .ناويح وهو « عدولا رئازملا هذه لهأ فرص

 هنوعدب و . ضيبأ همظع قو همل بهذيف 8 كلا رق ىف هنوعضيو

 نم هنوعيس,و . ةلاجج دالي لهأ فرص اضيأ وهو . زوألاب ةلاجني لهأ نم

 اضيأ عدولا اذهو . مهكارم ىف لمرلا ضوع هنولعجيف « نملا لهأ

 راثيدلل نيسمخو ةئامو فلأ باسمي عابس هتنأر . مهدالب ىف نادوسلا فرص

 : ئهذلا

 ىتملا اذهل ظقالا اذه دجع مو ٠ ءابلا حتقو نونلا نوكسو فقس هس

 ٠ ةفلا بتك نم انيديأ نيب ايف



 تا

 انام

 نطّشميو . ابسأر ىطغت مهتناطلم الو « نهسوءر نيطغيال اهؤاسنو
 ةدحاو ةطوف الإ نهرثكأ سبلي الو « ةدحاو ةهج ىلإ اهنعجيو « نهروعش

 نيشمي كلذكو . ةفوشكم نهداسجأ رئاسو « لفسأ ىلإ ةرسلا نم نكرتست

 كلت عطقأ نأ اهب ءاضقلا تيلو ال ٌتْدهَج دقلو . اهريغو قاوسألا ىف

 ةأ رسما نهنم ىلإ لخدت ال تنكف . كلذ عطتسأ ملف سابللاب نهرمآو ةداعلا

 سابلو . ةردق هيلع ىل نكت مل كلذ ادع امو . دسحلا ةرتتسم الإ ةموصخ ىف

 راوجىل ناكو . اهضارع ماه ألا راصق نهَصقو .,ةطوفلا ىلعةدئاز صْت نوضعب
 « نهناز اممرثكأ كلذ نهباعف «نوسوعر نيطغي « لهد لهأ سابل نهتوسك

 المت ثيحب اهيعارذ ىف ةلمجاهنم ةأرملا لعجت «رواسألا نوّلحو . هندوعتي ملذإ

 ءاسن الإ بهذلا رواسأ لعجي الو . ةضفلا نم ىهو . قفرملاو عوكلا نيب ام

 نمو .نهرودصلد !هللعجي بهذ دئالقو ليخالملاا نملو . هب راقأو ناطلسلا

 ةسمخ نءمولعم ددعىلد «رايدلاب ةمدخل نمسفنأ نرحب وب نهنأ نطلاعفأ بم

 رثكأ هلعفي و . ابيع كلذ نيري الو « نهتقفن نهرحأتسم للعو . اهنود اف ريناند

 هرسكت ام لكو . نيرشعلاو رشعلا نهنم غلا ناسنإلا راد ىف دجتف « مهتانب
 اهاطعأ راد ىلإ رادزم جورخللا تدارأاذإ و . هتميق اهلع بسحي ىناوألا نم

 رادلا لهأل هفدتف « هيف ةنهتسم ىه ىذلا ددعلا اهبلإ جرخت ىلا رادلا لهأ

 تارحأتسملا ءالؤ» لغش رثكأو . نيرخ الل اهيلع قبو « اهم تجرح ىتتلا

 .ءاسفلا ةرشاعمنسحو «قادّصلا ةراّتل لهس رئازكبا هذهب جيوزتلاو .(ربنقلا) لزغ
 . اهلثم اد نطسو « ةداهشلا عقت اعإو « اقادص ىمس ال سانلا رثكأو

 « نهوقلط رفسلا اودارأ اذإف « ءاسنلا اهلهأ جوزت بكارملا تمدق اذإو

 . نهنم ةرشاعم نسحأ ايندلا ف رأ ملو . ادبأ نهدالب نع نجرخي ال نهو



 دل يو اسس

 هعفربو ماعطلاب هيتأتىه لب « اهاوسىلإ اهجوز ةمدخ مهدنع ةأرملا لكن الو

 لك ات الأ نهتاداع نمو . ءوضولا ءاملاب هينأتو © هدب لسغتو هيدب نيب نم
 . ةأرملا هلك أم ام لجرلا ملعي الو ؛ اهجوز عم ةأرملا

 رئازحلا هذه لهأ مالسإ ىف ببسلا ركذ

 رهش لك ىف مرضت ىتلا نحا نم تيرافعلا رك ذو
 ىضاقلاو ىلع ملعملا هيقفلاو ىلا ىميع هيقفلاك اهلهأ نم تاقثلا نثدح

 مط رهظي ناكو « ارافكااوناكرئازخلا هذه لهأنأ « ,هاوس ةعامج و هللا دبع

 ءولمم بكرم هنأكر حبلا ةيحان نم ىتأ, « نكبا نم !7١تيرفع رهش لك ىف
 اهواحدأو ءاهونيزف اركب ةي راج اوذخأ هوأر اذإ مهنأ مهتداع تناكو . ليدانقلاب

 رظني قاط هلو «رحبلا ةفض ىلع اينبم تاكو « مانصألا تيب ىهو ( ةناخّدب)

 . ةتيم اهنودجيف حابصلا دنع نوتأي مث « ةليل كلانه اهنوكرتيو « هنم هيلإ
 هنإ مث . هتفب ىطعأ ةعرقلا هتباصأ نف « مهنيب نوعرتقي رهش لك ىف نولازي الو
 . مظعلا نآرقلل اظفاح ناكو « ىرب ربلا تاكربلا نأ شو رغم مييلع مدق

 اهلهأ تعمج دقو 0 اهبلع لخدف « لهملا ةريزجب مم زوجح رادب لزتف

 نامحرت ىف ا ملف © نون أش نع نهمهفتساف ( متأم ىف نهنأك نيكيب نهو

 اهلتقي ةدحاو تنب الإ ال سيلو « بلع ةعرقلا تناكز وجعلا نأ هريخأق

 ناكو . ليللاب كنب نع اضوع هجوتأ انأ : تاكربلا وبأ امل لاقف . تبرفعلا

 ماقأو « ئذوتم وهو ( ةناخدب ) هولخدأو ةليللا كلت هولمتحاف . هل ةيحل ال
 هنم ناكاملف . ةوالتلا موادف قاطلا نم تيرفعلا هل رهظ مث « نآرقلاولتي

 . هلاح ىلع ولن وهو ىبرغملا حبصأو « حبلا ىف صاغ ةءارقلا عمسي ثيحي

 ٠ نالطيلا ٌةرداظ تيرفعلا اذه ةياكح 24
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 مهتدأع ىلع (تنبلا) اوجرختسيل « ةريزلا لهأو اهلهأو زوجعلا تعءافب

 « هربخب هوملعأو « مهكلم ىلإ هب اوضف «ولتي ىبرغملا اودجوف «اهوقرحبف

 اندنع مقأ : هل لاقف . هيف هيغرو مالسإلا هيلع ىبرغملا ضرعو . هنم بجعف .

 ماقأف . تماسأ تيرفعلا نم توجنو كلعفك ت اعف نإف «رخآلا ربشلا ىلإ

 هلهألسأو « رهشلا مام لبق ملسأف مالسإلل كلملا ردص هللا حرشو ( ,هدنع

 تأب ملو « (ةناخدب) ىلإ رهشلا لخدامل ىبرغملا لم مث .هتلود لهأو هدالوأو

 هودجوف هعم سانلاو ناطملسلا ءاجو . حابصلا ىحواتي لعفب « تدرفعلا

 لهأ ملسأو . ( ةناخدب ) اومدهو مانصألا اورسكف « ةوالسإلا نم هلاح ىلع

 «اظعم مهدنع ىنرغملا ماقأو . اهلهأ مسأف رئازحلا رئاس ىلإ اوثعبو « ةريزملاا

 دهعلا اذه ىلإ مهو . هنع هللا ىضر كلام مامإلا بهذم « هبهذمب اوبهذمتو

 ةروصقم ىلع تأرقو . همساب افورعم ادجسم قبو . هببس ةيراغملا نومظعي

 تاكربلا ىأ دب ىلع ةزاروتش دمحأ ناطلسلا لسأ : بشخلا ىف اشوقنم عماجلا

 ءانبأ ىلع ةقدص رئازحلا ىباحم ثلث ناطلسلا كلذ لعجو . ىبرغملا ىرب ربلا

 . مهيبسب همالسإ ناكذإ « ليبسلا

 رئازحلا هذه ةناطلس ؟ذ

 نيدلا لالج ناطلسلا تنب ةحيدخ ىهو « ةأرما اهتناطلس نأ اهيئاجع نمو

 . اهيأل مث اهدحل كلملا ناكو . ىلاجتبلا اص نيدلا حالص ناطلسلا نيارمع

 رب زولا جوزتف « نسلا ريغص وهو « نيدلا باهش اهوخأ ىلو اهوبأ تام املف

 هذه اضيأ جوزت ىذلا وهو . هيلع بلغو همأ ىرضحلا دع ن هللا دبع

 املف . هرك دنس مك نيدلا لامج ريزولا اهجوز ةافو دعب « ةحيدخ ةناطاسلا

 رئازج ىلإ هافنو هللا دبعريزولا هبيب ر جرختأ « لاجرلا غلبم نيدلا باهش غلب



 ب 1

 هافنو ماوعأ ةثالث دعب هلزعمث « هيلاوم دحأ رزوتساو كلملاب ٌلقتساو «ديوسلا
 « (ةنئاش رومأ) اذه نيدلا باهش ناطلسلا نع رك ذي ناكو . ديوسلا ىلإ

 كلملا تيب رم قب نكي لو . هلتق نم اوثعبو « هوفنو كلذل هوعلفت

 « ةناطاس ةحيدخ اومّدقن . ةمطافو ميرعو ىربكلا ةحيدخ : هتاوخأ الإ

 مّدقو . سمألا ىلع ابلاغو اريزو راصف « نيدلا لامج مهييطخم ةجوزتم تناكو

 . ةحيدخ ساب ذفتناعإ صاوألا نكلو « هنع اضوع ةباطخمل ادهم هدلو

 . نيكسلا هبش ةجوعم ةديدحب لخنلا فعس ىف سماوألا نوبتكي مهو

 موي بيطخلا اهركذيو .ٍلعلا بتكو فحاصملا الإ دغاكلا ىف نوبتكي الو

 « نيملاعلا ىلع ملع ىلع اهترتخا ىتلا كمآ رصنا مهللا : لوقيف ٠ هريغو ةعملا

 ناطلسلا تنب ةحيدخ ةناطلسلاى هو الأ « نيملسملا 1)ةفاكل ةمحر اهتلعجو

 «مهملع بيرغلا مدق اذإ مهتداع نمو .نيدلا حالص ناطلسلان با نيدلا لالج

 مدخيف «نيب وث بحصتسن هنأ «رادلا هنومس مهو « ( روشملا ) ىلإ ىضمو

 اهجوز وهو « اهرب زول مدحي مث « امههدحأب ىبريو « ةناطلسلا هذه ةهجل

 مهضعيو « ءابرغلا نم ناسنإ فلأ وحن اهكسعو .ىناثلاب ىرب و « نيدلا لامح

 زرألا مهبترصو . نوفرصنيو نومدخيف رادلا ىلإ موي لك نوتأيو . نويدلب

 اولاقو « اومدخو رادلا اوتأ ربشلا مت اذإف . ربت لك ىف ردنبلا نم مهاطعي

 دنع هب مط ىصؤيف « انبت سم بلطن انيتأ انأب ملعاو « ةمدخلا انع غلب : ريزولل

 غلبيو «نومدخيف « ءارزولاو ىضاقلا موي لكرادلا ىلإ اضيأ ىتآيو . كلذ

 . نوفرصنسو نايتفلا مهتمدخ

 نيبلسلل ةحر اهتلعجو : لاقي نأ باوصلاو- طلغ وحنلا نردد

 - ةفاك



 مدل #ءهلاال

4 

 ايدام نسر تارك هدرا ومو وك
 أهف ةنسح ةريزح ىهو « سولدك ةري زج اهنم تلت الإ تلصواملو

 « ىلع هيقفلا اهب ىنفاضأو . اهئاحلص نم لجررادب تلزنو ٠ ة ةريثكلا دجاسملا

 لهأ نم دهم همسا الجر اهي تيقلو - ملعلا ةبلط نم دالوأ هل الضاف ناكر

 ريزولا ككسمأ لهذا ةريزحب تلخد نإ :ىللافو ىنفاضأف «ضوُمحلا ١7" رافظ
 بيدن رسو ريعملا ىلإ اهنم رفاسأنأ ىضرغ ناكو ٠ مهدنع ىضاقال مهنإف « اهب

 رمح (ةادشانلا) بكره ىف (بيلع ودق ناكو ٠ .نيصلا ىلإ مث « ةلابثيو
 . ارشع اهب ماقأ سولتك انلصو الو .٠ ءالضفلا جاجا نم وهو . ىروتملا

 رفسلا تدراف « اهجوزو ةناطلسلل ةيدهب لهملا ىلإ اهيفر فاس (ةردنك ) ىرتكا مث
 ادرفتم رغسلا تّئش نإف « كبامصأو تنأ ةردنكلا كعسفال : لاقف . هعم

 ةعب رأ دعب انيلإ داعو « حيرلا هب تبعلف رفاسو . كلذ تيبأف ٠ كنودف مهنع

 كف ىناصصأب هعم رفسلا ىف ىلع مزعو.ىل رذتعاف « دئادش قل دقو ٠ مايأ

 . ىرخأب تيينف لحرتو « رئازحلا ضعب راهنلا طسو ىف لزننف ةوُدُه لحرت

 . الاله ىمسي اهب 2” ىوَدركلا ناكو . ملا ملقإ ىلإ مايأ ةعبرأ دعب انلصوو

 ىلع ادوع نانثا لعج دقو « لاجر ةعب رأ ةعمو ىلإ ءاجو «ىنفاضأو ىلع ملسف

 اقلعو « هلثم ادوع نارخآلا لعجو . تاجاجد عبرأ هنماقطو « امهفاكأ

 « ريقحلا ئثلا اذهل مهميظعتنم تبجعف ٠ ليجرَلا زوج نم رشع وحن هنم

 . لالجإلاو ةماكلا ةهج ىلع هوعتص مهنأ تربخأف

 ) 4١نملاب نادلب رافاظ ٠ انيديأب ىلا بتكلا ف (ضوحلا) ىلإ ةفاضم اهدجت لو -

 ) )9مهئاسلب « ظفالا وأ كاملا ٠
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 لضاف لجر وهو .٠ ناهع ٍةرب زي سداسلا مويلا ىف انلزتف « مهنع انلحرو

 هل لاقي ري زول ةريزحجي انلزن نماثلا مويلا ىفو .انفاضأو انمرك أف « سانلارايخمسنم
 ةناطاسلا ثيح « لهم ا ةريزج ىلإ انلصو رشاعلا مويلا فو . ىدنّتلا

 ٠ مهنذإب الإ ىسرملا نع دحأ لزني الأ مهتداعو . اهاسرمب انيسرأو . اهجوزو

 مادخللا ىنعنف « دجاسملا ضعب ىلإ هجوتلا ثدرأو .٠ لوزتلاب انل اونذاف

 تيصوأ تنكو .ريزولا ىلع لوخدلا نه دب ال : اولاقو « لحاسلاب نيذلا
 مهكاسمإ نم افوخ « هفرعأ ال : ىنع لكس اذإ « لوقي نأ (ةادحانلا)

 ع ىربحب افرعم مهلإ بتك دق لوضفلا لهأ ضءعب نأ ملعأ لو ىانإ

 . لهدب ايضاق تنكى نأو

 ثلاثلا بابلا ىلع فئاقس ىف انلزن « رادلا ىلإ انلصو امان

 ءاجو .ريزولا ىلع تملسو « ىلع ملسف ىنمبا ىسع ىضاقلا ءاجو . اهنم

 ءاهنم بوثب ىرو «ةناطلسلا ةهمل مدفن «باوثأ ةرشعب مهاربإ (ةاّدحانلا)

 : لاقف ىنع لئسو .اهعيمج ىبرو « كلزكرنآ بوث ىرو « ريزولل مدخ مث

 ٠ مهدنع ةماكلا وه كلذو « درولا ءامو لوبتالا اوجرخأ مث ٠ هفرعأ ال

 رودتو . زرألا اهيف ةريبك ةعصق وهو « ماعطلا انيلإ تحبو « رادب انو
 عم تيضم دفلاب ناك او .كمسلاو نمسلاو جاجسدلاو ملا اهف فاحص اهي

 اهرم « ةريزحلبا فرط ىف ةيواز ةرايزا « ىنبا سمع ىضاقلاو (ةاتحانلا)

 ةليللا كلت ةحيبص لإ ريزولا ثعبو . الل ادعو بيجن حلاصلا خيشلا

 ٠ هنم عونصملا لسعلاو ليجراتلا زوجو نمسلاو زرألا اف ةفايضو ةوسك

 ٠ ةقفتلل ةعدو فلأ ةئامب اوتأو

 مجعلاو برعلا نع ءارقف هيف ناليس ند بكرم مدق مايأ ةرشع دعب و

 دنع ىلإ لسرأو . ىب اطابتغا دازف « ىرمأب رب زولا مادخ اوفردف . قتوفرعي



 ملل 8. مسا

 ( دئاوم ىف ماعطلا رضحأو . ءارزولاو ءاعألا تدجوف « ناضمر لالهتسا
 ىسيع ىضاقلا هعمو هبناج ىلإ ريزولا ىنسلجأف . ةفئاط ةدئاملا ىلع عمتجي
 . ركسعلا مدقم هانعمو « درهد رمع ريزولاو « 2١ ىرادلماقلا ريزولاو
 هدعب نوبرش و . خوبطملا زوملاو كمسلاو نمسلاو جاجدلاو زرألا مهماعطو
 . ماعطلا مضه وهو . هيوافألاب اطولخم ليجراتلا لسع

 اهدرف . هدب جوز ريزولا رهص تام ياضمر رهش نم عساتلا ىفو
 ةفايض ىف هتنذأتساو . رودلا لمجأ نم ىهو .٠ اهراد ىناطعأو هرادل اهوبأ

 اسمع ىلإ ثعبو « كلذ ىف ىلنذأف «0'2مدقلا ةرايز نم نيءداقلا ءارقفلا

 . 9 ريزابألاو نمسلاو جاجدلاو زرألاث عبو « مهدنع ةزبرزع ىهو  منغلا نم

 ىناوأو شرفلا ثعبو . اهب ىل خبطفريزولا راد ىلإ هلك كلذ تثعبف
 روضح ىف هتنذأتساو . ريزولا عم ةناطلسلا رادب ةداعلا ىلع انرطفأو . ساحتلا

 هنكشف « اضيأرضحأ انأو : ىللاقف « ةفايضلا كلتب ءارزولا ضع
 سلفب « ةلودلا بابرأو ءارزولا هعمو ءاج دق هب اذإف « ىراد ىلإ تفرصناو

 ىلع ملسي ءارزولاو ءارمألا نم ىنأي نم لك ناكو . ةعفترم بشخ ةبق ىف

 ( اهوحن وأ بوث ةّئام عمتجا ىتح طي ريغ بوثب ىبربو « ريزولا
 . ناسحلا تاوصألاب ءارقلا أرق مث « اولكاف ماعطلا مّدقو ٠ ءارقفلا اهذخأف
 اهتوعطي و اهنولخدي ءارقفلا ناكف « رانلا تدعأو .صقرلاو عامسلا ىفاوذخأ مث

 . تدم نأ ىلإ ءاولللا لك ؤت ام اهلك أي نم مهنمو ٠ مادقألاب

 )١( مهئاسلب © ةلاملاريزو .

 ) )5قايس مك «مالسلا هيلع مدآ مدق ٠

 لباوتلا فشل :
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 ىلإ ريزولا ناسحإ ضعب ركذ

 لاقف . نزخلل ناتسبب انررف هعم تيضموري زولا فرصنا ةليللات مت امو

 هلعف تركشف « كاثكسل اراد هيف كل رمعأسو « كل ناتسبلا اذه :ريزولا ىل

 ةريخألا ءاشعلا دعب ىلإ ريزولا ءاج « اهدعب ةليللا تناكأملو . هل توعدو

 « هيلع تماسف نراريغص نامالغ هعمو رادلا لذدف « هباحصأ نم رقت ىف

 ع 117 (ةعقب) هيدي نيب نيمالغلا دحأقلأف . هتكشو هل توعدف ىلاح نع قلأسو

 هل توعدف . كلذ ىناطعأف « ىهوج هيف او ريرح بايث ابنم جرعنأ

 . هللا دحر ءركشلل الهأ ناكو . هتيكشو

 كلذ دعب ىاقمو جورألا نم هتدرأ امو هريغت ؟ ذ

 لامج ريزولا ىلإ تئعبف « هنثي جوزتأ نأ "ىلإ ث عب دق ناملس ري زولاناكو

 بحي وهو « كلذ هبجعي مل : لاقو لوسرلا ىلإ داعف . كلذ ىف انذأتسم نيدلا

 « اهمؤش نم تفخو كلذ نأ تيبأف « اهتّدع تضققا اذإ هتثب كجوزي نأ

 تضر ىمح كلذ ءامثأ فىنتباصأو . لوخدلا لبق ناجوز اهتحت تام هنأل

 ةلعرلا ىلع ىزع ىوقف . محي نأ ةريزسللا كلت لخدب نم لكل دب الو . اجب

 املف . ةلاجحيىلإهيف رفاسأ اكرمتيرتكاو .عدولاب للا ضعب تعبف « اهنع

 تئش نإ : كل لوقيريزولا لاقف ىضاقلا ىلإ جرت « ريزولا عادول تبهذ

 هب تيرتشا ىلحلا ضعب نإ : هل تاقف . رفاسو كانيطعأ ام انطعأف رفسلا

 كلمن ملو بهذلا كانيطعأ امنإ :لوقي لاقق لإ داعف. هايإو مكتشف «عدولا

 هو رتشيل راجتلا ىلإ تشعبف . بهذلاب مكيتأو هعيبأ انأ : هل تلقف <« عدولا

إ ثعب مث.هنع رفاسأ الأ هلك كلذ هدصقو .اولعفي الأرب زولا مهسعأف ع ىنم
 ىل

 نم ةعطق ةشقبلاب داريو .٠ عاجلا مزح وهو طقبلا نم ةذوخأم ةيلكلا هذه نأرهظ ١'(

 ٠ ةيب رع ريغ ةظفللاو ٠ بايثلا ايف ناصت جيسنلا
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 تاقف.تببحأ املك كلو ءاندنعرقأ كل لوقي :ريزولا :لاقف«هصاوخ دحأ

 ىرايتخاب ةماقإلاف .ارطضم تقأاراتخم متأ مل نإو .مهكح تحت انأ :ىسفنف

 . ىتاعدتساو كلذ, حرفق هيلإ داعف . هعم مقأ نأ معن : هلوسرا تاقف .لوأ

 دعبلا ديرت تنأو كبرق ديرن نحن :لاقو . ىنقناعو ىلإ ماق هيلع تاخد املف

 يلع طرتشأ انانى اقم متدرأ نإ :هلتلقو .ىرذع لبقف« هل ترذتعاف ؟انع
 نءو. ىدق ىلع ىشملا عيطتسأ ال انأ : هل تلقف  طرتشاف اهلبقن :لاقف .اطورش

 سرفلا ىنوطعأ امل تنكدقلو .ريزولا الإ كلانه دحأ بكري الأ مهتداع

 تبرضف .هل توكش ىت>ىنم نوبجعي © انايبصو الاجرس انلا ىنعبَ « هتيكرف

 نم تْسَّطلا هبش ةرقندلاو . دحأ ىنعبتي الأ سانلا ىف "”حيب و © ةرلا
 دئفيح اهوبرض اذإف . دعبلا ىلع توص اهل عمسيف ةديدحجب برضت «ساحنلا

 الإ و(ةلودلا) بكرتنأ تدرأ نإ :ريزولاىل لاقف .داري امب سانلا ىف (حرسي)

 اهب ىنوتأف « ةكمرلا ترتخاف . تئش امهسأ رتخاف 7 ةكمرو ناصح اندنعق

 ىذلا عدولاب عنصأ فيكو : هل تلقف . ةوسكب ىنوتأو « ةعاسلا كلت ىف

 نأ ىلع : هل تلقف .ةلاجتيب كل هعيبيل كباعصأ دحأ ثعبا : لاقف ؟ هتيرتشا

 نب دم ابأ قيفر ذئقيح ثعبف . معن لاقف . كلذ ىلع هنيعي نم تنأ ثعبت
 « رحبلا 47 لاه نأ قفتاف « ايلع جالا ىمسد الجر هعم اوثعيو © ناحرف

 اوماقأو © ة.رقلاو ىراصلاو ءاملاو دازلا ىّتح « مهدنع ام لكب اومرف

 ناليسةريز ىلإ اوجرح مث .امهريذالو*0ناكس الو مه لق ال ةليل ةرشع تس

 . ةنس دعب دع وبأ ىحاص ىلع مدقو . دئادشو شطعو عوج دعب

 )١( ةيبرعريغ ٠ ةطوطب نبال طبضلاو ٠

 - انيديأب ىلا بتكلا ىف ىنعملا اذه دجن لو . سانلا ىف ىدوت دصقي (5)

 ٠ اهقلخ لاكل لسنلل ذنهت سرفلا : ةكمرلا (؟)

 . هب هججوت ىذلا ةييفسلا بتذ (6) ٠ جاه نع فرحم هلمل «4)



 0 ناد

 دقو « ٌلصملا ىلإ انجرحنو ةوسكب َكإ ريزولا ثعب ناضمر رش متاملو
 . اف بايثلا تشرفو « ىلصملا ىلإ هراد نم اهيلعري زولارمي ىلا قيرطلا تنيز
 لخنلا اهدنع سرغ دق «راككلاو ءارمألا نم راد هقتي رط ىلع هل نم لكو

 « طئارشش ىرحأ ىلإ ةرجشنمدمو . زوملاو لفوقلا راجتأو ليجراتلا نم راغصلا

 رولا ساقإلا+ اجاب دنعراذلا بحناص فضرو :رطخألا قولا اهني قار
 ىذلا عدولا عم هديبع هذخأيق « نطقلا وأ ريرحلا نم ابوث هيلجر لع ضر

 نه ةيرصم ةيجرف هيلعو هيمدق لع شامريزولاو « اضيأأ هقيرط ىلع لعجي

 2 (روطش) ةعبرأ هسأر قوفو «ريرح ةطوف دإقتم وهو « ةريبك ة ةمامعو زعرملا

 نبب لابطألاو (راقنألاو) قاوبألاو « ةانح هاوس سانلا عيمج و« لعنلا هيلجر ىفو

 « لصملا اوتأ ىتح ؛ نوربكي مهعيمج و . هفلخو همامأ ىاسعلاو < هيد

 ءارسألا هل مدخو . ريزولا اهيكرف ةقحمب ىأ مث . ةالصلا دعب هدلو بطفت

 « كلذ لبق ةفحلا بكر نكي مو . ةداعلا ىلع بايثلاب اومرو 6 ءارزولاو

 ء«رصقلا انلخدو ىمرف تيكرو . لاجرلا هعفر مث. كولملا الإ هلعفيال كلذ نأل

 فويسلاو ةسرّتلاب ديبعلا فقوو . ءارمألاو ءارزولا هدنعو عفت ص عضومب سلب

 اهبف ةريغص ةقحصب ىأ مث مم لوسأَلاو لقوفلا مث ماعطلاب ىنأ مث مم .”ىصعلاو

 ىلع تيأرو . لدنصلاب اوخطلت سانلا نوم ةعامج تلكأ اذإف . لدنملا

 مل ىدهأ « خوبط» ريغ احولمم ( نيذرسلا ) نه اتوح ذكموي مهماعط ضعب

 «اهلك أيلعجو (ةنيذرس) ري زولا ذخأف. رشكر ابيلملا دالب قوهو وك نم

 ؟خوبطم ريغ وهو هلك 1فيك : تلقف . اندالرب سيل هنإف هنم لك + ىل لاقو

 . ريثك ىدالبب هنإف هب فرعأ انأ : تلقف . خوبطم هإ : لاقف



 .ءاضقلا يالوو حوزت كذ

 تشعبف « هتثب جوزت ىلع نايلس ريزولا عم تقفتا لاوش نم ىناثلا ىفو

 «كلذ ىلإ باجأف .رصقلاب هيدب نيب دقعلا نوكي نأ نيدلالامح ريزولا ىلإ

 « املس ريزولا أطبأو سانلا رضحو . لدنصلاو ةداعلا ىلع لوبا رضحأو

 ريزولا ىل لاقف . تنبلا ضرمب رذتعاف ةيناث ىعدتسا مث « تأي ملف ىعذتساف

 لهف . اوعمتجا دق سانلاو « اممفن سمأ ةكلام ىهو تعنتما هتني نإ :ارس

 تاقف ؟اهتنب جوزتم هدلو ىّتلاىهو «اهبأ ةجوز ةناطلسلا ةبييرب جوزتت نأ كل

 . قادصلاريزولا عفدو . ةداممالا تعقوو دوبشلاو ىضاقلا ىعدتساف . مندل

 ىلع ىضارتعا كلذ ببسو « ءاضقلا ىلعري زولا ىنهرك أ اهتجوزت املو

 . اهابرأ ىلع اهمسق اذإ « تاكرتلا نم رشعلا ذَحأي ناك هنوكل ىضذاقلا

 ٌثيلو املف . ائيش نسحي نكي ملو .ةثرولا عم اهب قفتت ةرجأ كل امنإ : هل تلفف
 6 تاموصخ كلانه تسلو . عرشلا موسر ةماقإ ىف ىدهح تدبتحا

 رايد ىف تافلطملا ثكم ءوسلا تاداع رم تريغ ام لوأف . اندالبب ىه
 . هريغ جورتت ىتح قّلطملا راد ىف لازت ال نهادحإ تناكو . نيقلطللا

 « كلذ اولعف نمم الجر نيرشعو ةسمخ وحنب 'ىلإ ىنأو . كلذ هلع تمسخل
 ىق تددتشا مث . مهلع ءاسنلا تجرحأو <« قاوسألاب مهتربشو مهب رضف

 ةالص رثإ قاوسألاو ةقزألا ىلإ ةردابملاب لاجرلا ترهأو . تاولصلا ةماقإ
 نينذؤملاو ةمئألا تمزلأو . هترهشو هّنب رض لصي مل هودجو نف « ةعمملا
 وحنب رئازخلاا عيمج ىلإ تبتكو . هليبسي مه ام ىلع ةيظاوملا تابترملا باحصأ
 . كلذ



 دن موو دل

 ىرضحلا د نب هللا دبع ريزولا مودق كذ

 ديوسلا ىلإ نيدلا بابش ناطلسلا هافن ىذلا

 هدو ىلب عقو امو

 هدروريزولا هِيلإ ثعب املو ٠ هتجوز تنب هتبيبر تجقزت دق تنكو
 ملسف «رصقلا ىلإ هعم تيضمو هتيقلتو «فحبتلاهل تثعب «لهملا ةريزج ىلإ
 تفكتعا نأ قفتاو 5 اهب هروزأ تنكف « ةديج راد ىف هلزنأو « ريزولا لع

 لخدف « نيدلا لامج ريزولا ىنرازو ٠ هايإ الإ سانلا عيمج ىنرازف ناضمر ىف
 فاكتعالا نم تجرح املف . ةشحولا اننيب تعقوف .٠ ةقفاوملا محي هعم وه

 نإف : ىرجتسلا نيدلا لامج ريزولا دالوأ «هتبيبر ىّتجوز لاوخأ ىلإ اكش

 نع اوجرخت دقو « هديب قأ ملام نإ و « هللا دبعر زولا مهيلع ىصوأ مهابأ

 تعب اذإ ىتداع تناكو . حلا سامي هراضحإ اوبلطو . عرشلا كب هرج
 اهيلع فقي ام دنعف « ةبووتكم دغاكة عطقهل ثعبأ نأ موصخلا نم صخملإ

 هبضغأف ةداعلا ىلع هيلإ تثعبف .هتبقاع الإو « ىعرشلا كلا ساجم ىلإ ردا
 ةداع تناكو . هنع ملكتي نم لكوو « قوادع رمضأو لع دقحو « كلذ

 . نيدلا لامج ريزولل نومدخي اك هل اومدُحي نأ رييكو ريغص نم سانا
 .مهسوءر ىلع اهوعضب و اهولبق, مثعضرألا ىلإ ةبابسلا اولصوي نأ مهتمدخو

 مدخ نم هنأ « دابشألا سوعءر ىلع ناطلسلا راد ىدانف ىداملا ترمأف

 تدازف ©« ديدشلا باقعلا همزل « ريبكلا ريزولل مدخي 5 هللا هبعرب زولل

 5 هتوادع
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 مهنع ىلاصفنا 0
 « ىلع ريزولا ةريزح ىلإ تلصوو ( ٠١ تررح ثداوح دع ) ترفاس مث

 . ملقإ ىلإ ملقإ نمرئازحلا كلت ىف انرسو

 اهيف « ةدحاو راد الإ اب, سيل ةريغص رئازلا كلت نم ةريزح ىلإ انلصوو
 هيف داطصي ريغص براقو « ليج ران تاليحتو دالوأو ةجوز هل كئاح لجر
 تاريعش اضيأ هتربزحب ىفو . رئازحلا نم دارأ ثيح ىلإ هبريسيو « كمسلا

 ةريزخلا انلصو امل انيلإ اجرت « نيبارمغ ريغربلا رويط نم اهيفرت ملو . زوم

 ةريزسملا كلت تناك ول تذدوو « لجرلا كلذتلاو تطيغق .انكرع افاطو
 . نيقيلا ىيتأي نأ ىلإ امف تعطقناف « ىل

 8 معاربإ ةاتخأسلل ىذلا بكرملا ثيح « كولم ةريزج ىلإ تلصو مث

 نوفاضأو هباصأ هعمو ىلإ ءافب . ربعملا ىلإ هيف رفسلا لع تمزع ىذلا وهو

 رئازللا نسحأ نم ىهو . اموي نيعبس ةريزحلا هذهب تقأو . ةنسح ةفايض

 ىركرو اه نم عطتقي نيصفل نأ اهئاجع نم تيأ . ةرين ةرضخ

 رمل عطقتيال | داق تأرو . ةرجش ريصي.و قرويف < طئاخلا وأ ضرألا

 « هرفس دنع مهن نأ مهاربإ ( ةادحأنلا) ةريزحلا لهأ فاخو . ةنسلا لوط
 ةرحاشملا ثعقوف . هرفس موي ىتح حالسلا نم هبك سمه ىتام كاسمإ اودارأف

 اهنم انرفاسو « كولم ىلإ ندعو . اهلخد' لو لهملا ىلإ اندعو . كلذ ببس
 ىفوت ةنسلا هذه نم نابعش ىفو .نيعب رأو ةسم ماع ىناشلا عيب ر فصن َّى

 ةفاسمو . فراع سيئر انعم نكي ملو انرفاسو هللا همحر نيدلا لام ريزولا

 . مايأ ةعست وحن انرسف « مايأ ةثالث ربعملاو رئازخلا نيب اه

 اهيف بيدنرس لبج انيأرو « ناليس ةريزحب ىلإ انجرحت اهنم عساتلا ىفو
 اذه نإ : ةيرحباا لاق اهاتلصو الو . ناخد دومع هنأك « ءاوسلا ىف ابهاذ

 ةطوطب نبا مالك نه سيل نيسوقلا نيب ام )١(
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 اذه امنإ و « نينمآ هدالب ىلإ راجتلا لدي ىذلا ناطلسلا دالب ىف سيل ىنرملا

 . هاسرع لزنن نأ انففل . رجلا ل عت بك ارم ىلو «نيدسفملا ةاّنعل سم

 ذخآ انأو لحاسلا ىلإ ىنلزنأ : (ةادمحانلل) تلقف . قرغلا انففن حيرلا تدتشا مث

 :اولاقف رافكلا اناتأف«لحاسلاب ىنازنأو «كلذ لعفف . ناطلسلا نم نأءألا كل

 « هترايزل تكج دقو « هبحاصو ربعم ا ناطلس( ”١ فلس ىنأ مهتربخأف ؟ متأ ام

 ىنامدتساف «كلذب هوملعأف مهناطلس ىلإ اوبحذف . هل ةيده بكرملاق ىذلا نأو

 روس اهيلع ةنسح ةريغص ةنيدم «هترضح ىهو ( ةلاطب ) ةنيدم ىلإ هل تبهذف

 اهب ىتأت « ةفرقلا داوعأب ةءوامم اهلحاوس عيمجو . بشخ جاربأو بشخ

 «نمث نود رابيلم او «ربعملا لهأ اهلمع و .ىلاورلا اهنأك ل حاسلاب عمتجتف لويبلا

 ربمملا دالب نيبو . هوحنو بوثلا كلذ ةلباقم ىف ناطلسلل نود 2 الإ

 نمو «ريثك مقبلا بشخ نم اضيأ اهو . ليلو موي ةريسم ةرب زا هذهو

 1 ىخلكلاب فورعملا ىدنملا نوعلا

 ناليس ناطلس كذ

 ةثام ربعملاب انأو ةره تيأر .رحبلا ف ىوق ناطلس وهو «ىتوُوَس همساو

 ةينامث ىسرملاب ناكو « كلانه ىلإ تلصو « راكو راغص نيب هكتار نم بكرم
 دشحو دادعتسالاب ناطلسلا ىمأف . نما ىلإ رفسلل .نراطلسال بكا ع

 انئج امإ : اولاق اهيف ةصرفلا زاهتنا نم اوس املف . (هنافجأ) ةيامل سانلا

 . نمبا ىلإ اضيأ ريست انل بكام ةيامح ىف

 « هيناجىلإ ىتسلجأو ىلإ ماق « رفاكلا ناطلسلا اذه ىلع تلخد امو

 ىفايض ىف نونوكي و نامألا ىلع كباعصأ لزني :لاقو . مالك نسحأب ىنباكو

 هنأرعا تخأ جوز لجرلا نم فلسلا )١(
0( 
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 «ىلازنانب سمأ مث : ةبحصلا هنيب و ىنيب ريعملا ناطلس نإف-« اورفاسم نأ ىلإ
 ناسللا مهفي ناكو .موي لك ىف ديازتم مظع مارك 1 ىف مايأ ةثالث هدنع تقأف

 هدنعو اموي هيلع تلخدو .دالبلاو كولملا نع هب هثدحأ ام هبجعي و .ىسرافلا

 نوزيمب هباصحأو « هدالبب ىذلا هوما صاقم نم اهب ىنأ « ةريثك نهاوج
 ىلا دالبلا ف سهوا صاغم تبأر له : ىل لاقف « هريغ نم سيفنلا اهنه

 هنم تابح ذخأ مث , سيق ةريزجي هتبأر معن : هل تلقف .؟ اهنم تئج

 وه ام تنأر : هل تلقف ؟ هذه لثم ةريزحلا كلت. نوكيأ. : لاقف

 ىنم بلطاو ىحتست ال.: ىل لاو.« كل ىه : لاقو . كلذ هبعأف .. اهنود

 ةرايز الإ « ةريزحلا هذه تلصو ذنم ىدارسع سيل : هل تلقف ... تئش ام

 ءاوح نومسدو (اباي) هنومسل مهو. مالسلا هيلع مدأ مدق ء ةميركلا مذقلا

 .ديرأ كلذ : تلقف « كلصؤي نم ا ا .( امام)

 اذإو « ربعملا ىلإ انمآرفاس هيف تئج ىذلا بكرملا اذهو : هل تلق مث

 «بكرملا بحاصل كلذ ترك ذاملف .معن لاقف ؟ كيك | سم ىف ىنتثعب انأ تدع

 ناطلسلا تربخأف . كببس ةنس تدقأ ولو ع دوعت ىتح رفاسأ ال : ىل لاق

 هديبع اهلمت ( ةلود) ىناطعأت . دوعت ىتح قفايض ىف مهي : لاقف « كلذ

 ماع لك رفسلا مهتداع نيذلا ةيكوحلا نم ةعبرأ ىعم ثعبو 3 .مهقانعأ ىلع

 ةسمخاو ؛« هياحصأ رئاس نم ةرشعو 3 ةمضهاربلا نم ةثالثو « . مدقلا ةرايزل

 . ريثك قيرطلا كلتب وهف ءاملا امأو . دازلا نولمت الجر رشع

 . نارريحللا بصق نم ةعونصم(١!(ةيدعم)ىف هانزج داو ىلع مويلا كلذ انلزنو

 . ناطلسلا ةلامعرخنآ ىه ةنسح ةنيدم « ىلدنم رام ىلإ كلانه نم انلحر مث

 ةياغب امنوداطصي « سيماوحلا لوجع مهتفايضو . ةنسح هفايض اهلهأ انفاضأ
 جاجذلاو توحلاو نمسلاو زرألاب نوتأيو . ءايحأ اهم نونآيو « كلانه

 . أطنوهو « ىنمملا اذه ىلع ةلالدلل اريثك (ةيدمملا) ظفل فلؤملا لمعتسا دقو ء رسمملا ديري 0
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 ةضرع بس عطقنا ىناسإتُ لجو ريغ املسم ةئيدملا ىف زأ لو , نبللاو
 < اقفل

 ةريثكر اعوأ ىف اهنم انرفاسو ٠ ةريغص ةدلب « ( تاوآلاس ْرَدْدَب ) ىلإ 0

 انلصو مث . ءابرغلاو راوزلا ىذؤت ال اهنأ الإ « ةريثكلا ةليفلا اهبو .ه

 ٠ داليلا كلتب ريبكلا ناطلسلا ةرضح ىهو « راكتك ةنيدم ىل || كن

 نآل « تيوفألا زوخ ينم ( رييكر وُ ىلع نيلبج نيب قانخ ىف اهؤأنيو

 ٠ ىزاريشلا ناهع خيشلا دجسم ةنيدملا هذه جراحبو ٠ هب دجوي توقايلا

 ىلإ ليلدلا ناك دقو « يلطو هنوروزي اهلهأو ةنيدملا هذه ناطلسو

 بيسو .٠ هناملغو هدالوأ ءالدألا راتص هلجرو هدب تعطق املف . مدقلا

 3 اهلثك حبذ ةرقب عبذ نم هنأ دونملا رافك كحو « ةرقب حيذ هنأ هعطق

 . هلجرو هدب أوعطقف اظعم نائع خيشلا ناكو . فرعا اهدلج ىف لعج وأ

 . قاوسألا ضعب يت هوطعأو

 (بئاطلس كذ
 ضيبأ اليف ايندلا .ىفرأ ملو «ضييألا ليفلا هدنعو . راّككلاِب فرعي وهو

 قفتاو .ةميظعلا توقايلا راجحأ هتهبج ىلع لعجيو « دايعألا ىف هبكري « هاوس

 . ىمأ كلانه وهو ٠ هدلو اولوو « هينيع اوَُمَو هتلود لهأ هيلع ماق نأ هل

 : توقايلا ىذ ش

 نم جرخيام هنف . ةدلبلا هذ وكي افإ"7نامرهلا بيجعلا توقانلاو

 توقايلا دجوي ناليس ةريزجو . هنع رفحيام هنمو ٠ ٠ مهدنع زي زع وهو «روخ ا

 نع رفحيو اهنم ةعطقلا ناسنإلا ىرتشيف « ةكلقم ىهو . اهعضاوم عيمج ىف

  21١نوللا ىف هب هييشل كلذب ىمس هلعلو . رفصملا تامرهلا -



 دل عروس

 ءاهفاوجأ ىف توقايلا نوكتي ىلا هو «ةبعّشم ءاضيب اراججأ دجبف « توقايلا

 رمألا هنف : توقايلا راجحأ نع قلفنت ىتح « اهنوكحيِف نيكاكحلا اهطعيف
 توقايلا راج أ نم هنمث غلب ام نأ مهتداعو ٠ قرزألا هنمو رفصألا ةنمو

 ةميقلا كلت نع صقن امو . هذخأيو هنمث ىطعي ؛ ناطلسلل وهف ( مف ) ةثام
 ةريزجي ءاسنلا عيمج و. بهذلا نم ريئاتد ةتس مئف ةثام فرصو . هباحصال وهف

 اضوع نيلجرأو نهمديأ ىف هنلعجي « نؤاملا توقايلا نم دئالقلا نم ناليس

 ىلع اهنلعجي ةكبش هنم نعنصي ناطلسلا ىراوجو . ليخالخلاو ةروسالا نع

 رجح لك « هنم راججأ ةعيس ضيألا ليفلأ ةهبج - ىلع تيأر دقلو ٠ نهسوعر

 لم 217ج قوش ناطلسلا دنع تيأرو « جاجدلا ةضيب نم ظعأ

 : لاقف ء اهتم بعأ تاعفب . دوعلا نهد اهبف « توقايلا نم فكلا رادقم

 فرعت ةراغم انلزتف ع راكتك نم انرفاس مث 0 ٠

 ةراغملا كلت رفتحاو « نيحلاصلا نم ناكو « ىروللا دوم اطسأ مس

 رولا انلزتو « اهنع انلحر مث ٠ اج حس رة

 . دورقلا ىه ةنزوبو ٠ 7 روح فورعملا

 دورقلا كد

 . لاوط بانذأ امل « ناولألا دوس ىهو . ادج ةريثك دالبلا كلتب دورقلاو

 نأ امهاوسو هدلوو ناّتع جلا قريخأو ٠ نييمد الل ىه اك ى اهروك ذلو
 قاروأ نم ةباصع هسأر ىلع دش « ناطلس هنأك هعيثت ملقم م امل دورقلا هذه

 اهل دورقلا نم ةعبرا هراسنو هنيمب نع نوكيو « اصع ىلع أكوتب و « راجشنألا

  41١لجرلا ىنكت ةفحصلا -
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 «هسأر ىلع ةعبرألا دورقلا فقت مّدقملا درقلا سلج اذإ هنأو ءاهيديأب 'ىصع

 دعب ىلع دعقتف دورقلا قىأتو ٠ موي لك هيله نيب دعقتف هدالوأو هاثنأ ىتأتو

 لك ىتأي مث . اهلك دورقلا فرصنتف ةعيرألا دورقلا دمحأ اهماكي مث ٠ هن»

 دورقلاو هدالوأو مدقملا درقلا لك أيف «كلذ هبشوأ ةنوهل وأ ةزومي اهنم درق

 ءاهمّدَقم ىدي نيب ةعبألا دورقلا ىأر هنأ ةيكوحلا ضعب ىنربخأو . ةعب رألا

 . هبرض دسعب هرب و تفتن مث « ىمعلاب دورقلا ضعب برضت ىهو

 تيبب فرعي عضوم ىلإ اتلحر مث . ناْريَْما روخ ىلإ انليحر ناك مث

 نه ناكو « ىهاط اباب ةراغم ىلإ انلحر مث . ةراملا رخآو هو « زوجعلا
 نيطالس نم كيبسلا ناكو . كيبسلا ةراغم ىلإ انلحر مث . نيحلاصلا
 . كلانه ةدابعلل عطقتاو « رافكلا

 رابطلا قلعلا ىذ
 ىلا شئاشحلاو راجتألاب نوكيو . رايطلا قلعلا انيأر عضوملا اذمو

 هدسج نه عقو |ميْخ « هيلع بثو هنم ناسفإلا برق اذإف . ءاملا نم برقت

 هسيط هنورصتي « نوميللا هل نوعي سانلاو . ريثكلا مدلا هنم جرت

 . كلذل دعم بشخ نيكس هيلع عقي ىذلا عضوملا نودرجيو  مهنع طقسيف

 داحلا رهظاف « قلعلا هب تقلعتف عضوملا كلذب ىم راوزلا ,ضعب نأ ركذيو

 : تامو همد فّرْنَف « نوميللا اهلعرصعي ملو



 مم ا دح

 بيدنرم ليج كذ
 , عم" ةريسم هنيي.و اننإي م.رحبلا نم هانيأر . (يندلا:لابج ىلعأ نم وهو

 : هلفسأ ةيرؤر نيبو انني لاخ دق « انم لفسأ باحسلا ىرن اك. ةاندعصامو

 درولاو « ةنولملاريهازألاو « قرو [مل طقسي ال ىلا راجتألا نم ريثكهيفو

 فرعي امهدحأ .مدقلا ىلإ ناقيرط لبحلا قو . بفكلا ردق لع رمحألا

 ايييلع ةاوحو مدآ نونعي « (.امام ) قيرطب رخآلاو ( !باب ) قيرطي
 . اوعجر اذإ راوزلا عجري هيلع لهم قيرطف امام قيرط امأف . مالسلا
 ,قترملارغو بعصف ابا, قيرط امأو .رزي مل نك مهدنع وهف هيلع ىضم نبو
 نولوألا تحنو . ءام نبعو « ردنكسإلل بسنت ةراغم لبحلا لفسأ ىفو

 اننا وتلعوب +: نيزذلا ةانرأ افااورغو ءانيط همسي جرد هب للا ف

 لفسأ ىف ناتنث « لسالس ر يشع ىهو . هدعصي نم اهب كسمتيل « لسالسلا
 ناسنإلا نأل « ةداهشلا ةلساس ىه ةرشاعلاو . اهدعب ةيلاوتم عبسو لبلا

 .طوقسلا فوخ دهشتيف «فوملا هكردألبحلا لفسأ ىلإ رظنو اهيلإ لصو اذإ
 ةرشاعلا ةلسلسلا نمو ..المهم اقيرط تدجو ةلسلسلا هذه تزواج اذإ مث

 بسنت ءامنيم اهدنع حيسف عضوم فهو . لايمأ ةعبس' ١١ ضيا ةراغم ىلإ
 ناضوح اهنم برقلابو . دحأ اهداطصي الو « ناتيحلاب ىالم « اضيأ.هيلإ
 راوزلا كري رضفللا ةراغبو .قيرطلا ىتبتج نع ةراجم ا .ف ناتوجنم
 . مدقلا ثيج لبخلا ىلعأ ىلإ نيليم اهنم نودعصيو « مهدنع ام

 : صوماق ٠ مالسلا هيط ىنلا سايعلا وبأ « دكر دبكك )0(



 ده يا

 ْ "”مدَقلا ىكذ

 ءادوس ةرفح ىف ملسو هيلع هللا لص مدآ انيبأ مدق ةميركلا مدقلارثأو.

 داع ىّتحن ةرخصلا ىف ةمزكلا مدقلا تصاغ دقو « حيف عضومب ةعفترم

 اميدق نيّصلا لهأ اهيلإ ىتأو . اًربشرشع دحأ اهبوطو . اضفخنم اهغضوم

 ةنايدمب ةسينك ىف هواعجو « هيلي امو ماهيإلا عضوم ةرخصلا نه اوعطقف

 رفح عسق مدقلا ثيح ةرخخصلا ىو . دالبلا ىصقأ نم هنودصقي « نوتيزلا

 ىرتف . ىهاوحلاو تيقاويلاو بهذلا اهبف رافكلا نم راوزلا لعجي « ةتوحنم

 نحن دجت ملو . رفحلاب ام ذل اهنم نوقباستي رضا ةراغم اولصو اذإ ءارقفلا

 . ليلدلا اهانيطعأ بهذو تاريح ريس الإ اه

 ةوُدش مدقلا ىلإ اهف نوتأي ءمايأ ةثالئرضتملا ةراغك راوزلا بقي نأ ةداعلاو '

 ا اندع « ةثالثلا مايألا تمت الو : انلعف كلذكو ٠ ايشعو

 كمسلا روخيلإ .انيعذمت «مالسلا امهيلع مدآنب ثيشوهو . 09 ةراغمب انلزتف

 هنم جر 3 ىذلا مظعلا روخلا لبحلا اذه تحتو . ةلمرك ةيرق ىلإ مث

 ... . ةقرزلا ديدش نيملا ىأر ىف رهظي هقامو . 3

 رحبلا ىلع ةميظع ةنيدم « روئيد ةنيدم ىلإ نيموي كلانه نم انلحرو

 وحن هيف.« ةميظع.ةسينك ىف رونيدي فورعملا ْمِصلا اببو «راختلا اهتكسن

 ..تونحلا تاني. ءاسنلا نم ةئامسم وحنو « .ةيكواباو ةمهاربلا نم فلألا

 . .مثصلا ىلع فقواهاحمو ةئندملاو . نصقر و ممصلا دنع ةليل لك نينغيو

 ىلع بهد نم ْمصلاو . كلذ نم نولكأي اهدرب نمو ةسينكلاب نم لكو

 ) )1١ةطوطب نبا اهقدص ىلا تافارخلا نم ةفارح مدقلا هذه ٠
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 امهنأ تريخا « ناتميظع ناتتوقاي هن. نينيعلا عضوم ىو « ىدآلا ردق

 . نيليدنقلاك ليللاب نائيضت

 ابو . رونيد نم خأرف ةتس ء ةريغص ىهو . ىلاق ةئيد ىلإ انلحر مث

 ىلإ انلحرو . هعضومب انفاضأ « مهاربإ ةادحانلاب فرعي نيماسملا نم لجر
 نكس اهبو « اهرك أو ءبيدنرس دالب نسحلا نع سو ع5 ةنيدم

 انلحر مث . نابل نم ةثامسمخ وحن هعمو « ىتْسلاَج رحبلا ىاحريزولا

 اهئاطلس ىلع انلخدو ٠ اهكذ مدقت دقو « ةلأطب ىلإ مايأ ةثالث دعب انلصوف
 دصقي انرفاسف « ىراظتنا ىف مهاربإ ةادخانلا تدجوو « هزكذ مدقت ىذلا

 انل نكي لو . بكرملا ىف لخدي ءاملا داكو يرلا تيوقو ٠ ريعملا دالب

 انلخد مث . اهيف رسكتب بكرملا داك ةراجح ىلإ انلصو مث . فراع سيئر

 « مهعم اب سانلا رو « انايع توملا انيأرو''*بكرملا سلجيف اريصق ارحب

 . بشحلا نم ( ةيدع ) ةيرحبلا عنصو . هب انيمرف بكرملا ىراص انعطقو
 ناتي راج ىل ناكو . (ةيدعملا ف ) لزنأ نأ تدرأف . ناخترفربلا نيب و اننيب ناكو

 الزنا :تلقو . ىسفن ىلع امهترثاق ؟اًكرتتو لزتتأ : الاقق « باحسصأ نم نايحاصو

 «© ىرصم لجر رخآلاو ء«ىرزوتلا ناحرف نب دهم اههدحأو « ىاقيفرلؤنف . اينأ

 الابح (ةيدعملا ) ىف ةيرحبلاطب رو . حبست ىرخألاو . امهعم ةيراجو
 اواصوق . ربنعلاو هاوملباو عانملا نم لع زعام مهعم تلعجو . اهب اوحبسو
 هبحاص لزنو . بكوملاب تقتأو . مهدعاس“ تناك يرلا نأل «نيملاس ربلا ىلإ
 ءاهمامت لبق ليللا ءافب (ىداعملا) نء عيرأ لله ىف ةيرحبلا عرشو . ربلا ىلإ

 ١ حابصلا ىتح هب تقأو «ءرحؤملا ىلإ تدعصف . ءاملا انعم لخدو

 . ويملك ةليدم ىه (1)

 .وه اك هكرن نأ انرثآ دقو ٠ بيرغريبعت وهو « ضرألا لع رقتس ىأ بكرملا سلجيف (؟)



 مدس آلالؤ اح

 لحاسلا ىلإ مهعم انلزتو « ملل براق ىف رافكلا نمرفن انيلإ ءاج ذئنيحو

 اوبتكف . . هتمذ تحن مهو . . مهناطلس باحصأ نمأأنأ مهانمطاف « ريعملا تالبب

 قفتا امب هملعأ هيلإ انأ تبتكو . وزغلا ف نيموي ةريسم ىلع وهو كلذب هيلإ

 خيطبلا هبشت ةهكافب انوتأف «ةميظع ةَضِيَع ىلإ رافكلا كئلوأ انلخدأو . ىل
 « اهنوجرختس ةيلسع هيف نطق هبش اهلخاد ىفو « (0١لْقُملا رجش اه

 . مايأ ةثالث انقأو . بيط كمسد اوتأو . كسلا هبت. ءاولح اهنم نوعنصيو
 ناسرف ةمامج هعم « نيدلا رمقب فرعي ريمأ ناطلسلا ةهج نم لصؤ مث

 ثحاصو ىتامصأ بكرو تيكرف « سارفأ ةرشعب و (ةلودلاب) أوءاجو «لاجرو

 نصح ىلإ انلصوو .(ةلودلا) ف ىرخألا تلمحو «نيتب راخلا ىدحإ و بكرملا

 اننصوو « باوصألاو ناملغلا ضعب و نيتيراحلاا هيف تكرتو . هب ,انقب و وتاكره

 . ناطلسلا لَم ىناثلا مويلا ىف

 ربعملا دالي ناطلس ىكذ

 ريع كلملا ناسْرف نم اسراف هسهأ لوأ ىف ناكو . ىئاقمادلا نيدلاثايغ وه

 ديسلا نبا ىجاح ريمألا مدخ مث . دع ناطلسلا مادخ دحأ 5 اجلا ىنأ يل

 ملف « هلبق نيدلا جارس ىعدي ناكو . كلملا ىلو مث . نيدلا لالج ناطلسلا

 . للهد كلم دم ناطلسلا كح تحت ريعملا دالب تناكو .نيدلا ثايغ ىمس ىلو

 :ماوعأ ةسمخ اهب كلمو ءهاش نسحأ نيدلا لالج في رشلا ىرهص اهب راث م

 وزغىلإ جرحت مث .ةنس كلف « ىجيدأ نيدلا ءالع وهو هئارمأ دحأ ىلوو لتق مث

 ةنسلا ىف مها غو هدالب ىلإ داعو .ةعساو مئانغو ةريثك الاومأ مهنم ذخأت رافكلا

 عراذأ مهل هلتق موي قفت تاو . ةميظع لعق مهنم لتقو « مهمزهف ةيناثلا

 | ٠ صوماقلا ىف اي“ ةرجت غص لقملا (0

 ٠ توقاي ٠ ىموق ةبصق وهو «روب امينو ىرلا نيد ريبك دلب 6 تاتماد ىلإ ةيسن (5)



 هربص اولوف .. هنيح نم تاف مبس هباصأف « برشيل.هسأر نع ؟'هرقنملا

 ناطلسلا هدب لوو .اموي نيعب رأ دعب هولتقف هتريس اودمحيمل مث .نيدلا نبطق

 تنكح ىلا « نيدلا لالج فيرشلا ناطلسلا تنب جوزتو « نيدلا ثايغ
 ب. لعب ايتغأ اعورم

 نيدللا ثايَع ناطلسلا "ىلإ ىلوصو كذ
 اصاق نكت + ايفل باجل ضني سب هلزلم نم برق لإ نيرا

 ني نوف ناطلسلا ىلع دحأ لخدالأ اهلك دنملاب مهتداعو . .بشخ جرب ف

 ناطلسلا ىلع تلخدو . افخ رافكلا ضعب قاطقأت 3 فخ ىدنع نكي و

 ىنلزنأو « نيدلا ءاهب نآمزلا ردص جاما ىضاقلا ادو ٠ سولي ىنرمأف
 «مهماعطبو شرفلاب ثعو « مايحلا امتومسلا مهو «ةيبخأ ةثالت قا ةراوح ف

 لعفي : اكمامطلا ىلع بئارلا نيللا اوقس نأ كلانه مهتداعو . متلاو زرألا وهو

 5 لهلا ة ةبيذرئازجج سمأ هيلإ 2؟”تيقلأو «كلذ دعب هب تعمتجا مث .اندالبب
 نيعو «كلذل بك ارملا نيعو « مزعلاب كلذ ىف ذخأف . اهلإ شيحلا ثعبسنأو

 ةثالث قاسيإب سمأو .مل اياطعلاو ءاسعألاو ءارزولل ماكناو « ايتتاطلسل ةيذدلا
 .مايأ ةسمت دعب كعوجر نوكي : ىل لاقو .رئازملا ءارقفل ةقدصلاب بكرا ع
 ةثالث دعب الإ ر ماَزْلِا ىلإ رفسلا نكع ال: كلرس ةجاوخ رحبلا دْئاق هل لاقف

 «ْنَف ىلإ ضماف اذكه ىمألا ناك ذإ امأ :ناطلسلا ىل لاقف .نآلا نم ربشأ

 .(47ةكرللا نوكتت اهنمو «ةرثم انترضح ىلإ دوعنو "'”ةكرحلا هذه ىضبقت ىتح
 . باعصألاو نيتب راما ىلإ ٌتنعب ام "”لالخب هعم تقاف

 ١ ل )م

 ْ ٠ لي ايف ةروطسملا وزغلا ةكرس ىنأ (؟)
 : هلوق لوأ نم ةرابعلا فو ٠ لهملا ةبيذ رئاز< ىلإ تاقدملاو ادم شيبارفس ىأ لكن

 . نكرطاربت رخو ا م 0



 مح ا[ عج

 .لتق ىف هلعف عينشو .هليحر بيترت كذ

 نادلولاو ءاسنلا

 يحب «بضقلاو راهثألا نم ةدحاو ةضيخ اهكلشن ىتلا ضوألا تناكو '

 رييك نم شيحلا ىف نمت دحاو لك عن وكب نأ ناطل لا مماف . دحأ ام ال

 هعم ساتلاو ةباغلا ىلإ بكر 10دك تلت اذإف . كلذ عطقل مودق ٌريغِصو

 خيمب لك أف ماعطلاب .ىتوي مث .لاوزلا ىلإ راهنلا.ةودع نم رامشألا كلت اوعطنق

 نم لكو . ئثعلا ىلإ راجثألا عطق ىلإ نودوعي مث . ىرخأ دعب ةفئاط « سانلا

اهولعفبن نيقزطلا ةددخم ةبشخ اوعنصو *ةورسأ ةضيغلا ىف زافكلا نم هوجو
 

 مهتداعو : ةلذما ىلإ « مهب ىقؤيو «هدالوأو هتأسما هعمو اهلمت « هيفتكى ع

 هنومسو باوبأ ةعب رأ هل نوكي بشخ نم اروس ةلحمنا ىلع اوعنصي نأ

 جراخ نوعنصيو « اَيناث اكتك ناطلسلا راد ىلع نوعنصيو ءوكتكلا

 رانلا ع نودقويو < ةماق- -بفصن وحن .اهعافترا بطاصع ربك ألا كتكلا

 نم ةمر مهنم دحاو لك عبو ) نوءاشملاو ديبعلا اهدنع تيسو . ليلا

 دحاو لك دقوأ. « الل ا اوبرضيل رافكلا ىف ىتأ اذإف بصتقلا قيقر

 تجرخو « ءايضلا ةرثكل راهلا هبش -ليللا داعق« هديب ىلا ةمزحلا مهنم

 نوروسأنملا زافكلا مق .حابصلا دنع "ناك اذإف . .راقكلا عابتا ُْى -ناتمرفلا

 باوبأ نم باب لك ىلإ ع و + ماسقأ ةعبرأ نسألا
 ا عهنن منقي ككل

 '. ضاقت قح اهيف اوزكز مث « سألاب ( ولم اؤناكىتلا بش "تاكوف

ابشللا كلت لإ نهروعمشلا نطنزي و مهؤاننت حيذت مث
 :دالوألا جيو «٠ ت

 . * لامتسالا كلذ لم مدقت < ءركسملا دمقب 03(



 اهلا 55غ دس

 ةضغ عطقب نولغتس 6 كلانه نوكرتيو © نهروجم ىف رافصلا

 دحألل هتيلع ام عينش سأ كاذو . كلذك هورسأ نب نوعنصي و © ىرخأ
  كولملا نم

 « انعم لك أيوهو « هلامش نع انأو هنيمي نع ىضاقلاو اموي هتنأر دقلو

 هديب نيفايسلا ىلإ راشآف « عبس هنس دلوو هتأسمأ هعم رفاكب ناد
 تفرصو ٠ مهباقر تعطقف . هتجوزو هنبأو : ملل لاق مث“ هسأر اوعطق نا
 ترضحو . ضرألاب ةحورطم مهسوعر تدجو تق املف . مهنع ىرصب

 نم ةماجي اذإف « همهفأ ملامب ملكتف « رافكلا نم لجرب ىنأ دقو اموي هدنع
 ؟ نيأ ىلإ :ىل لاقف «مايقلا ىلإ تردابف « مهنيكاكس اولتسا دق ١7 ةينايزلا
 . هيلجرو هيدب عطقب صأو ©« كعصو ىع مهفف ٠ . ريما ىلصأ : تلقف
 . هئامد ىف (؟) اطحشتم هتدجو تدع املق

 مالسالا تاحوتف رتخا نم ىهو

 نيطالس راك نموهو «ويد لالب ىمسي رفاك ناطلس هدالب رواحي اهف ناكو
 نيملسملا نم افلأ نيرشع وحن هعمو « بففلأ ةّنام لع هركسع ديزي « رافكلا
 ىلع ء ءاليتسالا ف عمطف ٠ نيرافلا ديبعلاو ©« تايانلبا ىوذو ةراعدلا لهأ

 ءداحلا نيافضلا مهنم فالآ ةتس اهم نيماسملا ركسع ناكو « ريعملا دالب
 ناك ةئيدام صهاظب هوقلف . مدع ءانغ الو مهف ريخال قتال فصنلاو

 ةعب رأ توق الإ ماعطلا نم م قبب لو « رهشأ ةرشع اهرصاحو ٠ 4 'مهمزهف

 . سوماق ٠ ةينابز هعحب « ىو ديدشلاو ىنالاو نما درع بأ فلي
 .٠ ايرطضم فقل



 اسمع ال98 الس

 . دلبلا هل اوكرتيو نامألا ىلع اوجرخي نأ رفاكلا مل ثعبف او

 رشع ةعبرأ مامت ىلإ مهدعوف « كلذب انناطلس ةعلاطم نم دبال : هل اولاقف
 موي سائلا ىلع مهماك أرقف مهرمأ نيدلا ثايغ ناطلسلا ىلإ اوبتكف . اموي

 ةنيدملا كلت ذخأ نإ رفاكلا نإف « هللا نم انسفتأ عيبن : اولاقو « اوكبف ةعم ا

 . انب ىلوأ فويسلا تت توملاف « انراصح ىلإ لقتنا

 ع مهسوءر نع مثلا اوعزنو دسغلا نم اوجرحتو © توملا ىلع اودهاعتف

 ىوذ اولعجو « توملا ديري نم ةءالع ىههو « ليلا قانعأ ىف اهولعجو

 ةنمياأ ىلع اولعجو . ةئامثالث اوناكو . ةمّدقملا ىف مهنم لاطبألاو ةدْجتلا

 ادع كلملا ةرسيملا ىلعو « طاش اعرو اهيقف ناكو « رودأبب نيدلا فيس

 ةثالثلا لعجو . فالآ ةثالث هعمو بلقلا ىف ناطلسلا بكرو . رادحاسلا

 اودصقو . ىسرافلا ورسَحك نيدلا دسأ مهيطو « ملل "':ةقاس نيفابلا فالآلا
 . اهياع اوراغأت « ىعرملا ىف مهليخو ةرغ ىلع اهلهأو « ةلئاقلا دنعرفاكلا ةلحم

 مزهناف « مهولتاقو ةئبعت ريغ ىلع مهلإ أوجرفت « قارس مهنأ رافكلا نظو

 . ةميزه رش رافكلا
 « نيدلا رصان هكردأف «ةنس نينامث نبا ناكو «بكري نأ مهئاطلس دارأو:.

 هل لاقف « هفرعي لو هلتق دارأف « هدعب كلملا ىلو ىذلا ناطلسلا نأ نبا

 تح «ىهاظلا ىف همك أف همع ىلإ هلمحو هرسأف < ناطلسلا وه : هلاملغ دأ

 هدنعام ىفصتسا املف .حارسلا هدعي ناكو «ليلشاو ةليفلاو لاومألا هنم ىج

 . اقلعم اهب هتبأرو « ةَرّثم روس ىلع قلعف . نيثلاب هداج "المو هخلسو هحيذ

 ف ةنيدم ىلإ تاصوف لحما نع تلحرو : لوقتف انمالك ىلإ دعنلو
 « ةبق هيف تعنص دق ©« بيجت اهاسرهو . لحاسلا ىلع ةنسح ةريبك ىهو

 شخ قيرط ىلع ابيلإ دعصي « ماخضلا يشمللا ىلع ةماق « ةريكب شخ
 . هرتؤم شيلبا ةقاس بر



 ا ؟ول

 اهدعصو «ىسرملاب نوكم ىتلا (نافجألا) اهيلإ اومتجودعلا ءاج اذإف . فوقسم
 قيم نسح دجسم ل ةيدملا هذهبو . ةصرف ودعلا بيصب الف ةامرلاو لاجرلا

 ادع حاصلا خيشلا تيقلو . بيطلا نامرلاو ريثكلا بنعلا اهو . ةراجملاب

 « مهفاك أ ىلع مهر وعش نولدسن نيذلا 217 نيفوتملا ءارقفلا دحأ . ىروباسيتلا
 نيئالث وحن هعم ناكو مهعم دعقي و ءارقفلا عم لكأي هاب ر عبس هعمو
 . "امل ضرع الف دحاو عضوم ىف دسألا عم نوكت ةلازغ مدحأل « اريقث

 لسرأ اهيرقتسا لو . هتآقلل تجرفت هنن ةنيدم ىلإ ناطلسلا لصو مث
 هيما يكارلا ىوس لغتشت ال : هل لآقف ءنورس هجاوخ رحبلا دئاق ىلإ

 5 رت ىلإ لحر مث « ا رئازخلا ىلإ رفسلل
 1 . رهش فصن هذعب تقأو

 نم لوأو : عراوشلا ةعستم ةزيبك ةنيدم 3 1 ةعلإ تلحر م

 اهلعجو ءهاش-نسحأ نيدلا لالج تفيرشلا ناطلسلا ىرهص ةرضح اهذخحتا
 هنن توم ءابو اهب تديو اهسَدق ألو ٠ اهءانب نسحأو ىلحدب ةبيبش

 , هللاثوأ هضرع موي ىناث "نف تام: نضسه» كنز : اعيزذ اتوم سانلا
 اضيع الإ ئرأ ال تجرخ اذإ تنكف . عبارلا ىلإف هتوم أطبأ نإو
 دقلو .رنآ موي ىف تتتاف ةعبمص (بنأ ىلع ةيواج نهب تيرتشاو :. اتيموأ
 نئسحأ نآطلسلا ءارزو نم اهجوز ناك «-ةأ سما مايألا ضعب ىف "ىلإ تءاج
 تفدض تكشف . نطق سيك ليبن.« ماوعأ ةينامث هتس اهل نبا اهعمو « هاش

 تعءاج دفلا.نم ناك (نملف... نايوس ناحيحص امهو « ةقفن امهتيطعأف املا
 (يوشع) ىرأتنكو ةنيجل .نم وت دق هب اذإو ءانفك اذ اهدلول بلطت
 لومعملا زرألا ٌقدل نهب أ ىلللا تامداخلا نم يملا (تام نيح ناطلسلا

 . سمشلا ىف نيسفنأ نحرط دق تاضيرمنهو « ناطللا ريفا ماعطلا هنم
 ةنيدملاب 0 ( ىضم هدلوو هتأرماو همأ ا ةرتم م ناطلسلا لغد (لو

 )١( لقملا يهاذلا .



 سيلا الدرب سل

 .رافكلل ةننينك هيلع تناك « انتم سيرف ىلع وهن ىلإ جرحت مث < مايأ ةثالث

 تبرض املف . ىضاقلا بناج ىلإ ىلازنإب ىمأف « سيم موي ىف هيلإ تجرحو

 نإ لئاق نف « ضعب ىف مهضعب جومي و نوعرسي سانلا تنأر « ةيمخألا ىل

 دلولا ناكف «كلذ ققحت مث : تيملاوه هدلو نإ لئأق نمو « تام ناطلسلا

 سيلا قو . هضرع ىف داز امم هوم ناكف « هاوس: هل نكي ملو « تيملاوه

 .. ناطلسلا مأ-تيفوت هدعب

 . هيخأ نبا ةيالوو ناطلسلا ةافو ىذ

 هنع قارصناو
 تردايف «كلذب ترعشو .نيدلا ثايغ ٍناطلسلا فوت ثلاثلا سيما ىفو

 ىلاولا ءهيخأ نبا نيدلا رصان تيقلو . ..ةنتفلا فوخ ةنيدملا ىلإ لوخدلا ىلإ

 . دلو ناطلسلل سيل ذإ « هنع (؟د و دقو 2( دلل لإ اجرا < هدعب

 اذه نيدلا رصان ناكو . هبلق ىف كلذرثأو . تيي.أف هعم عوجرلا "ىلإ بلطف

 « هيلإ ءارقفلا ير ىف بره همع كلم الف . همع كلمب نأ لبق لهدي امداح

 . ءاطعلا مل لحاف ءارعشلا هتحدم عيوب | الو . هدعب هكلم ردقلا نم ناكف

 « ةعلخو رانيد ةئامسمخ هاطعأف « نامزلا ردص ىضاقلا ادشنم ماق نم لوأو

 ةئامتالث انأ ىناطعأو « مهارد رانيد ىفلأ هاطعأف « ىضاقلاب ىمسملا ريزولا مث

 . نيك اسملاو ءارقفلا ىف تاقدصلا ٌتبو . ةعلخو رانيد

 ريئاندلا هيلع ترث « همساب اههطخ ةبطخ لوأ بيطخلا بطخ ملو

 «نيدلا ثايغ ناطلسلا ءازرع لمجو . ةضفلاو بهذلا فاحص ىف مهاردلاو

 ىلؤي مث 9 نوراشملا أرقي مث ©« موي لك هربق ىلع نآرقلا نومتخي اوناكف

 )١( . مدقت اي « كسملا دعتي -
 ٠ دوهعم ريغ بيرغ رييعتلاو .

كسملا ىلإ روضنتل بلط دي ري قف
 ر

 ) )5'نآرقلا رشع أرقي نم راشعلاب ديري ٠: ىبرع ريغ ريبعتلاو ٠



 مدلل #خ

 اوماقأو . هردق لع ناس'إ لك « مهاردلا نوطعي مث « سانلا لك أيغ ماعطلاب

 ' . ةنس لك' نم هتافو موي لثم ىف كلذ نولعفي مث . اموي نيعبرأ كلذ ىلع

 .لاومألاب هبلاطو همع ريزو لزع نأ نيدلارصان ناطلسلا هب أدب ام لوأو
 ىوتف « ىناقلتيل نق نأو لإ همع هثعب ىذلا نيدلا ردب كلملا ةرازولا لوو
 ةجاوخي .بطاخي نأ ىعأو . رحبلا دْئاق رورس ةجاوخ ةرازولا ىلوف . اعيرس
 ريناثد مغ كلذ ريغب هبطاخ :ىرمو . لهدي ريزولا بطاخي م ناهج

 ناطلسلا تنب جوزتملا هممع نبا لتق نيدلا رصان ناطلسلا نإ مث .٠ ةمولعم

 لبق هسبحم ىف هراز ادوعسم كلملا نأ هغلبو . هدعب اهجوزتو « نيدلا ثايغ

 ءامكلا ناعجشلا نم ناكو « روداه كلملا لتقو « اضيأ هلتقف هتوم

 .رئازملا مسرب بكا رملا نم دمع هنيع ناك اه عيم ىلل سعأو . ءالضفلا

 لامتسا هللا ىنمأو . ةيضاقلا اهنأ تننظف كلانه ةلتاقلا ىجلا ىنتباصأ مث

 مث ءاملا ىف هتلعجو هنم لطر وحن تذخأف «ريثك كلانه وهو « َيدنهلارقلا

 ىف نذإلا تبلطو ةنيدملا كلت تهركف . ىضرمه نم هللا ىنافاعو . هتبرش

 رئازحلا ىلإ رفسلا مايأل قب لو رفاست فيك : ناطلسلا ىل لأقف « رفسلا

 . تيي.ف . ملاع دنوخ هب كل سهأ ام عيمج كيطعن ىتح مقأ ؟ دحاو رهش ريغ
 تدجوف ّ ىلإ تدعو . تدرأ بكره ىأ ىف رفاسأل نتف ىلإ ىل بتكو

 ةعبرأ انيقلو , اهدحأ ىف ترفاسف © نما ىلإ رفاست بكارملا نم ةينامت

 « ضم ةيقب.ى ناكو لوك ىلإ الصو و . تفرصنا مث «اريسد انتثتاقق (نافجأ)
  نيدلا لامع ناطلسلا دصقب بكرع ىف تبكر مث . رهشأ ةثالث اهب تقف

 . رونك افو رونه نوب راقكلا انيلع جرفن : ىرونطا



 رانا جاو

 رافكلا انيلع جرح «روتكا افو رونه نبي ىرغصلا رب ز حلبا ىلإ انلصو املو
 عيمب اوذخأذ . انيط اويلغتو اديدش الانق انولتاقو « ايبرح اكرم رشثع ىلا ىف
 ابناطظعأ ىلا تيقاويلاو صهاوجلا اوذخأو « دئادشلل همندأ تنك امم ىدنعام

 هيناطعأ امن ىدنع تناك ىتلا 1)تاداّّرلاو ىنايث اوذخأو « ناليس كلم
 ناك ام اوذخأو . لي وارسلا الخ ارتاسس ىل اوكرتي ملو . ءايلؤألاو نوحلاصلا
 . لعاسلاب انولزنأو سانا عيمج

 ءاهقفلا دحأ لإ ثعبف « دجاسملا ضعب تلخدف « طوقلاق ىلإ تعجرف
 ترفاسو . رخخآ بوثب راجتلا ضعب ثعبو« ةماعب ىضاقلا ثعبو « بوثب
 2 سوُلتكي اهنم تلزنو .٠ لهما ةبيذ رئازج ىلإ ماير ةرشع دعب تلطوف

 تلصوو ء(ةرّدْنُك )ىل زهجو ىنفاضأو « ىواَشَدُفَلازيزعلا دبع اهيلاوىنمركاف

 جرفتلا اهلإ اهتوخإ و ةناطلسلا جيرخت ىتلا ةريزملا ىهو « لله ىلإ كلذ دعب
 ايادهلاب ءارمألاو ءارزولا اهل ثعيبو © بكارملا ف نوبعليو « ةحايسلاو
 بيطخلا اهجوزو « ةئاطلسلا تخأ (بب تدجوو. اهب تناك ىّتم فحتلاو
 ىلإ بيطللا ءافب . ىتجوز تناك ىلا اهمأو « نيدلا لامج ريزولا نبا دم

 «ىودقب هوملعأف هللا دبعريزولا ىلع ةريزحلا لهأضعب ىمو . ماعطلاب اونأو
 تناكو « ىدلو لم تئج ىنأ ريخأو ُ ىعسم مدق نمعو ىلاح نع لأسف

 لمح نم هعنمأ ال انأ : اهل لاقف كلذ وكشت همأ هتنأو . نيماع وحن هنس

 علظيل هرصق جرب لباقت رادب ىنلزنأو « ةريزحلا لوخد ىف ىنرداصو . هدلو
 . مهتداع ىلع درولا ءامو لولب و « ةلماكةوسكب لإ ثعبو « ىلاح ىلع

  41١ةفللا بتكىف اذه رث لو س هريغوأ دازلا نم رفاسملا هلمي ام ىهو ةداوز عم . .



 دمللا  ا#هاسس

 ىلإ ريزولا جرخي لو « امهوذخأف « مالسلا دنع ىرللريرح ىب وب تئجو

 « هل ريخ مهعم هتماقإ] تأ ىل رهظف ىدلوب ىلإ أو . مويلا كلذ
 5 معلإ هتددرف

 نذإلا تبلطف . ىلوأ رفسلا ليجعت نأ ىل رهظو «مايأ ةسمج تقأو..

 نيذللا .نييوثلاب ىتوتأو « هيلع تلخدو ريزولا ىناطدتساف . كلذ ىف

 ىلأسو هبئاج ىلإ ىتسلجأو . ةداعلا ىلع مالسلا دنع امهتيمرف « ىنم اهوذخأ

 كلذو . تسطلا ىف هعم ىد_ تلسغو « ماعطلا هعم تلكأو « ىلاح نع

 « باوثأب ىلإ ثعبو . تقرصناو لولب اوتأو . دحأ عم هلعفي ال ءىش
 . لمجأو هلاعفأ نسحأو

 دالب. ىلإ انلصو مث . ةليا نيعبرأو امالث رحبلا رهظ ىلع انققأف ترفاسو

 اراعسأ صخرأ ايندلا ىف رأ لو. زرألا ةريثك ع دالب ىهو « هلا

 الطر نيرشعو ةسمخ اهقاوسأ ىف عابب زرألا تأر . ةملظم اهنكل . اهنم

 3 لطرلاو « مهارد ةينامت وه ىضفلا راثيدلاو « ىضف راثيدب ةيلد

 قدح و . مهدنع ءالغ كلذ نإ نولوقي مهتعمسو . ايبرغم الطر نورشع

 « اميدق دلبلا اذه نكسو « نيم اصلا نم ناكو « ىبرغملا ىدومصم ا دع

 مهتلال/ توق ىرتشا ناكف « مداخو ةجوز هل تناك هنأ « لهدب ىدنع تامو

 نينامث باسحب هرشق ىزرألا ىرتشي ناك هنأو « مهارد ةيناثب ةنسلا ىف

 « ةيفاص الطر نوسم هنم جرخ هقد اذإف . مارد ةينأمعي ةيلهد الطر

  ةضف ريئاند ةثالثب بلخل اهب عايت ةرقبلا تنأرو . ريطانق ةرشع ىهو

 مرد نامت تاه عابت ناهسلا جاجدلا ترو : سيماوحلا مهرقب و

 نيمسلا شكلا تءأرو . مهردب اهنمرشع ةسمخ عابب ماها خارفو « دحاو

 « ىلهد لطو وهو « مارد ةميرأب كسلا لطرو : نزييمهردب عابب



 كح 1 د

 هعرذ ىذلا ديلا قيقرلا نطقلا بوث تءأرو . مهارد ةعب رأب نمسلا لطرو

 بهذلا نم راثيدب عابت ةيراخلا تيأرو . نيرانيدب عابب اعارذ نوثالث
 تيرتشاو . ىبرغملا بهذلا نم راثيد فصنو .نارانيد وهو « دحاو
 همسأ انسح نسلا ريغص امالغ ىناحصأ ضعب ىرتشاو . ةيراج ةميقلا هذهوحن

 . بهذلا نم نيرانيدب « لوا

 ىلع ةميظع ةنيدم ىهو .ناواكُذس ةثددم ةلاحغب دالب نم انلخد ةئيدم لوأو
 « دونملا هيلإ جحي ىذلا كنكلا رهن اهب عمتجيو . معألا رحبلا لعاس

 اع ةريثك بك اره رهنلا ىف مل . رحبلا ىف نابصيو . نوكبارهتو

 . ىنونكللا د دالب لهأ

 . لاح ناطلس وذ

 اصؤضخو ءابرغلل بحم لضاف ناطلست ؛ « نيدلا رف ناطلسلا وه

 ةلاظلسلا نبا نيدلا رصات ناطلسلل دالبلا ةذه ةكلمج تناكو :ةقوصتملاو د

 هلاتقل هوتف لقد كلملا نيدلازعم هدلو ىلو ىذلاوهو «نيَلَب نيدلا ثايغ

 كرت هنأو « كلذ انركذ دقو . نيدعسلا ءاقل امهؤاقل ىمسو « رهنلاب ايقتلاو .

 نيدلا سمث هنبا ىلوو « ىفوت نأ ىلإ اهب ماقأف « ةلاحتي ىلإ دامو هدلول كلملا

 نيدلا ثايغ هوخأ هيلع بلغ نأ لإ نيدلا باهشت هنبا ىلوف « قوت نأ ىلإ

 ءورصنف قل نيدلا ثايغ ناطلسلاب نيدلا باهش رصنتساف « دوب رو اهب

 هماقي نأ ىلع « كلم ال دم هنبا هقلطأ مث . اهنا نورد 1 ذخأو

 هلتقف « هل ارهص دالبلا هذه ىلع ىلوو ؛ هلتق ىتح هلتاقف هيلع ثكتف ءدكلم

 . نونا دالبب كاذ ذإ وهو هاش ىلع اهكلم لع ىلوتساو «ركسملا

 نيدلا رصان ناطلسلا دالوأ نع جرحت دق كلملا نأ نيدلا رفت ىأر املف



 0-5 ري

 تدتشاو .كلملابلقتساو اب دالبو ناواكذسب فلاخ « ممل ىلوم وهو
 نيدلا رفش راغأ لحولاو ءاتشلا مايأ تناك اذإف . هاش ىلع نيبو هنيب ةنتفلا

 ءاهيف رطم ال ىتلا مايألا تداع اذإ و « هيف هتوقل رحبلا ىف تونَكَللا دالب ىلع

 . هيف هتوقل ريلا ىف ةلاجتب ىلع هاش ىلع راغأ

 ةياكح

 هنع اناث مهدحأ لءج نأ ىلإ « نيدلا رفن ناطلسلاب ءارقفلا بح يهتتأو

 فلاشت « هلّودع لاتق ىلإ جرخو ٠ اذن نس ناكو « ناواكذس كلملاؤ

 ملو « نيدلا رشخ ناطلسلا دلو لتقو « كلملاب دادبتسالا دارأو « اديس هلع

 هعبتا نمو اديَشرفف © هترضح ىلإ ادئاعركف كلذب للعف . هريغ دلو هل نكي
 « هراصح ىلإ رك اسعلاب ناطلسلا ثعبف . ةعينم ىهو ناواكر تس ةئيدم ىلإ
 « ناطلسلا كسع ىلإ هوثعبو اديش ىلع اوضيقف « مهسفنأ ىلع اهلهأ فان
 ةعامب هببس لتقو « هوثعبف هسأر هل اوثعبب نأ مهسمأف «هيمأب هيلإ اوبتكف

 . ءارقفلا نم ةريبك

 كلم لع فلام هنأل © هتيقل الو امناطلس رأ مل ناواكذس تلاطدالو

 . وما لابج دصقب ناواكذس نم ترفاسو « كلذ ةبقاع تفف: . دنهلا

 « نيصلاب ةلصتم ةعستم لابج ىهو . رهش ةريسم ناواكذس نيبو ابني
 نوبيشا لبكبا اذه لهأو .كسملا نالزغ ثيح ءتينلا دالبب اضيأ لصتتو
 مالغلا هيواسي ام فاعضأ ىواسل مهنم مالغلاو . ةمدحلا ىلع ةوق هلو «كرتلا

 ىدصق اناكو . هب لاغتشالاو رحسلا ةاناعمب نوروهشم مهو . هريغ نم
 نيد لالج خيشلا وهو « اهم ءايلوألا نم ىلو ءاقل لابحلا هذه ىلإ زنسملاب

 : ىزيربتلا



 مدل عع دل

 نيدلا لالج خيشلا ركذ

 . ةميظعلارثآملاو ةريهشلا تاماركلا هل « ءايلوألا راك نم خبشلا اذهو
 ىمابعلاهتلاب مصعتسملا ةفيالا كردأ هنأ هللا هجر ىنربخأ . نيرَمعْلا نم وهو
 وهو تام هنأ ةدملا هذه دعب هيانصأ ىنربخأو . هلتَق نيح اهب ناكو . دادغبي

 رطفي الو (”موصلا درس ةنس نيعب رأ وحن هل نأك هنأو « نيسمخو ةئام نبا

 . هلك ل يللا موقيو ع اهييلح ىلع رطفي ةرقب هل تناكو . رشع ةلصاوم دعب الإ

 كلت لهأ ملسأ هيدي ىلعو . نيضراعلا فيفخ « الاوط مسا فيحت ناكو
 . مهنيب ماقأ كلذلو « لابحلا

 هل ةماركح

 مهاصوأو « دحاو مويب هتوم لبق مهادتسا هنأ هباحصأ ضعب ىنريخأ
 هللا مكلع ىتفيلخو « هللا ءاش نإ ادغ منع رفاسأ ىنإ : مل لاقو هللا ىوقتب

 .اهنم ةدج رحآ ىف هللا هضبق دغلا نم رهظلا لص اماف . وه الإ هلإ ال ىذلا

 ..طوتخلاو نفكلا هيلع ءاروفحم اربق هنكسي ناك ىذلا راغلا بئاج ىف اودجوو
 ْ . هللا ةمحر . هب هوتقدو هيلع اولصو «هوتفكو هولسغف

 اضيأ هل ةماركح

 نيموي ةريسم ىلع هبامصأ نمةعب رأ ىنيقل خيشلا اذه ةرايز تدصق (ملو
 مءاج دق : هعم نيذلا ءارقفلل لاق خبشلا نأ قوربخأف <« ماكس عضوم نم

 ٠ هلصاري : موصلا دربه (1)



 دس ممول

 طع هدنع نكي ملو « خيشلا ىمأب كلذل اوتأ مهنأو « هولبقتساف برغملا حئاس

 تلصوف «خيشلاىلإ مهعم ترسو .١١2هب فشوك امإو « ىرعأ نه ءىد

 ملسم نم دالبلا كلت لهأو . اهدنع ةرامع الو . راغلا جراخ هتيواز ىلإ

 ءارقفلا اهنم لك أيف فحتلاو ايادملاب نوتأيو « هترايز نودصقي رفاكو

 م« رشع دعب اهبيلح ىلع رطفي ةرقب ىلع رصتقا دقف خيشلا امأو . نودراولاو

 ىرافسأو ىدالب نع ىنلأسو « ىنقئاعو ىلإ ماق هيلع تلخد (لو . هانمدق

 : هياعصأ نم رضح نم هل لاقف . برعلا رفاسم تنأ : ىل لاقف . هتريخأف

 نوفاضأو ةيوازلاىلإ ىنولمتحاف . هوموك اف « مجعلاو : لاقف . انديساي مجعلاو

 . مايأ ةثالث

 هل تامارك اهنمض ىف ةبحي ةياكح
 « ىتتبعاف زعرم ةيجرف هيلع تيأر خيشلا ىلع ىلوخد موي ناك الو

 باج ىلإ ماق عادولل هيلع تلخداملف . اهتيطعي خيشلا تيل: : ىسفن ىف تلقو

 : ةعقرم سبلو هسأر نم «"ةيقاط عم اهنسبلاو ةنسرفلا درحو « راغلا

 امنإو « ةيجرفلا كلم سيلي نأ هتداع نكت مل خبسشلا نأ ءارقفلا ىنربخأف
 اهذخايو ”ىبرغملا اهبلطي ةيجرفلا هذه : مهل لاق هنأو « ىبودق دنع اهسبل

 هعشربو هل ىهو « ىح ٌرْعاَصلا نيدلا ناهرب اناخأ اهطعي و « رفاك ناطلس هنم

 نأب خيشلا ةكرب ىل تلصح دق : ملل تلف «كلذب ءارقفلا ىنربخأ املف . تناك

 تلخد ىنأ ةليوط ةدم دعب ىل قفتاف .خيشلا نع تفرصناو . هسابل ناسك

 «ماحزلا ةرثكل ىباكصأ ىنم قرتفاف ءاسحللا ةنيدمىلإ تيبتتاو «نيصلا دالب

 )١( هيلع هللا هعلطأ ٠ اذه ل ىلإ مالسإلا رظ ناي ىشاوحلا ىف قبس دقو ..

  9ىئملا ذي ةيبرع اهنأ فرعن الو - ىنالقلا نم عون اهي داري .



 دبا #ا##عوا امل

 « مظع بكوم قفريزولاب ذإ قرطلا ضعب ىف انأ انيبف . لع ةيجرفلا تناكو

 ىقرافي ملو ىدقم نع ىنأأسو « ىديب ذخأو ىناعدتساف "ىلع هرصب عقوف

 ىلع ىلخدأو ىنعنف « لاصفنالا تدرأف .هعم ناطلسلا راد ىلإ تلصو ىتح

 ةيجرفلا ىلإ رظنو . هتبجأف مالسإلا نرطالس نع ىنلأسف « ناطاسلا

 اهذخأف . كلذ فالخ ىنكمي ملف ع اهدرحب :ريزولا ىللاقف . اهئسحتسا:

 توك ذت مث . كلذل ىرطاخ ريغتو . ةقفنو زهجم سرفو علخ رشعب ىل نمأو
 . كلذ نم ىبع لاطف «رفاك ناطلس اهذخأب هنإ : خيشلا لوق

 (1 قلاب نام نيصلا كلم راد تلخد « ىرتألا ةنسلا فذاك (ملو

 هياء ةيجرفلاو أرقي هتدجوف « ىرغاصلا نيدلا ناهرب خيشلا ةياوز تدصقف

 ؟ اهفرعت تنأو اهبلقت مل : ىل لاقف . ىديب اهتيلقو كلذ نم تيجعف .. اهنيعب
 ةيجرفلا هذه : ىللاقف ءاسنحلا ناطلس ىنم اهذخأ ىلا ىه معن : هل تلقف

 .نالف دب لع كلصت ةيجرفلا نأ "ىلإ بتكو « ىمجرب نيدلالالج ىجنأ اهعنص

 لوأب هتملعأو « خبشلا نيقي قدص نه تجيو «هتأرقف باتكلا ىل جرحأ مث

 ىلإ لقتتا دقو « هلك كلذ نم ربكأ نيدلا لالج ىخأ : ىل لاقف . ةناكحلا

 جيمي هنأو ءةكم : موي لك حبصلا ىلصي, ناك هنأ ىنغلب) : ىل لاق مث .هللا ةمحر

 أ فرعي الف « ديعلاو ةفرع ىبوي سانلا نع بيغي ناك هنأل « ماع لك

 8 قلبح ةئيدم ىلإ ترفاس نيدلأ لالج خيذلا تعذو الو .22( بهذ

 ورعاك لابج نم لزني ىذلا رهنلا اهقشن « اهنسحأو ندملا ربك أ نم ىهو

 ريعاونلا هيلعو .ىتوتكلا دالبو ةلاجْنب ىلإ هيف رفاسيو . قرزألا ر هلا ىمسنو
0 

 . مححاووه ام« <« لقعلا اهروصتي نأ نكمي ال ىلا تافارخلا نم نيسوقلا نيب ام ()

 . هتدهع لعومه انإ نيدلا لالج خبشلا تاماركن م هآر ام ةطوطب نبا هب ريخأ ام لكو



 ا ممول

 .ةمذلا تحت ر افك اهلهأو . رصم لين ىلع ىه اك «ةرسن و ةنمي ىرقلاو نيتاسبلاو
 . كلذ ىوس 7١فئاظوو « نوعردزي ام فصن مهنم َذَحْوِ

 ىف ىثنم انأكف .نيتاسبلاو ىرقلانيب اموي رشع ةسمخرهنلا اذه ىف انرفاسو
 بكم للك ىفو « ةرثك ىصحي ال ام بك ارملا نم هيفو .قاوسألا نم قوس
 ىلع مهضعب ملسو © هلبط دحاو لك برض ناكرملا قتلا اذإف . لبط ابنم
 اذإو . اداز هل داز ال نم ىطعي فترأ نيدلا رفش ناطلسلا أو . ضعب

 . رانيد فصن ىطعأ ةئيدم ىلإ ريقفلا لصو
 ةنيدم ىلإ انلصو « هانزرك ذاك رهللا ىف انرفس نم امويرشع ةسمخ دعبو

 نوعبرأ امهنيبو .ةواحلا دالب ىلإ رفسلا ديري (اكنج) اهب اتدجوف «ناواك رس

 نيذلا راكتهريلا دالب ىلإ اموي رشع ةسم دعب انلصوو هيف انئكرف . اموي

 نيد ىلإ نوعجري ال جمملا نم ةفئاطلا هذهو . بالكلا هاوفأك مههاوفأ

 ضرألا شيشحي ةفوقسم بصق تويب ىف ماكسو . هريغ ىلإ الو دونملا

 مهاجرو . ريثك لوُبتالاو لولا زوملا راجتأ نم مهدنعو . رحبلا ءىطاش ىلع
 نسلف مؤاسف امأو . بالكلا هأوفاك مههاوفأ نأ الإ أتتروص لثم ىلع

 مهؤاسن رتتسنو نورتتسا ال مهاجرو . عراب لامج رهو « كلذك

 نونك اس «ةواهياو لا لهأ نم نيماسملانم ةعامج مهعمو . رجشلا قاروأب

 نوقوسلو « لحاسلاىلع مهنوراسشن و سانلا نوعبابي انو . ةدحىلع ةراح ىف

 . لحاسلا نم ديعب هنأل ةليفلا ىلع ءاملا مهلإ

 رثك أو مهنك اسنم الإ ههقفيال بيرغ مالك لو ..هدنع ةريثك هليفلاو

 لك « راغص براوق ىف انيلإ اوتأ مهلحاس ىلإ انلصو املو . مهيلإ ددرتلا

 لفوقلاو لوبتاتلاو زرألاو زوملاب اوءاجو . ةتوحنم ةدحاو ةبشخ نم براق
 . كمسلاو

 سوكم (1)



 بلو . دولكبا نم ةعدرب هبش هيلع ليف ىلع امك ار مهناطلس انيلإ ىأو
 هسأر قوفو . جراخ ىلإ رب ولأ لعج دقو « زعم ا دولج نم بوث ناطلسلا

 وت هعمو . بصقلا نم ةيْرح هدب ىفو . تانولمري رح ا نم بئاصع ثالث
 ةفرقلاو ليبجترلاو لفلفلا نم ةيده هيلإ انثعبف . ةليفلا ىلع هب راقأ نم نرشع
 « اهنوسبلا الرهو . ةيلاهشم اباوثأو «لهسملا ةبيذ رئازجي نوكت ىتلا ناتيحلاو
 مدي مايأ ىف ةليفلا اهنوسكي امنإو

 بايثو « كولمتو ةيراج هدالبب لزني بكه لك ىلع ناطلسلا اذملو

 انرفاس مث .اهلجر عباصأو اهمزحتىف هتجوز هلعجت بهذ ىلحو «ليفلا ةوسكل
 ىلا ىو ةواحلا ةريزجب ىلإ انلصو اموي نيرششعو ةسمخ دعب و . ءالؤه نع

 ةرضَح ىهو . موي فصن ةريسم ىلع اهانيأر . ”ىواكبا نابل اهلا بسني

 ججرانلاو ىدنملا دوعلاو لقترقلاو لفوقلاو ليجرانلا اهراجشأ رثك أو . ةرضن

 « ريدصق عطقب مهؤارشو اهلهأ عيبو . ةبتعلاو روفاكلا بصقو ؟'”ولحلا
 . كوبسملاريغربتلا ىنيصلا بهذلابو

 دالبب امأو . اهنم وه امإ رافكلا دالبب ىلا بيطلا هيوافأ نم ريثكلاو

 بك ارم ىف اهلهأ انيلإ جير ىسرملا انلصو الو .كلذ نم لقأ وهف نيدلسملا

 كلذ اود نأ مهتدامو . كمسلاو زوملاو ليجراشلا زوج مهعمو ؛ راغص

 « رحبلا بحاص بنان انيلإ دعصو . هردق ىلع ناسنإ لك مهتفاكيف « راجتلل

 ىلإ انلزتف « ربلا ىلإ لوزتلا ىف انل نذأو « راجتلا رم انعم نم دهاشو
 مث .لايمأ ةعبرأ دلبلا نيبو اهنيي و . رحبلا لحاسرلع ةريبك ةيرق ىهو ءردنبلا
 ريمألا يماف «ىبودقب هفرعف « ناطلسلا ىلإ رحبلا بحاص بات قورهب بتك

 . لاقترلا 20)



 مدل ممول

 ( َىناهبصألا نيدلاجاتو ٌيزاريشلا ديسريمأ في رشلا ىضاقلاو « ىلاقلب ةَسلْوَد
 ناطلسلا بك !رسم نم صرفب اوءاجو كلذل اوجرف « ءاهقفلا نم مهاوسو

 ىهو ناطلسلا ةرطح انلخدو ىاصأ برو تبكرف 3 ةأوس سارفأو

 5 بشخ جاربأو بشخ روس اهلع ةريبك ةنسح ةئيدم )ع ةرطم ةنيدم

 ةواحلا ناطلس ركذ

 ئفاش « مهئامكو كولملا ءالضف ىرم « ىهاظلا كلملا ناطلسلا ودو

 ريثك وهو . ةك اذملاو ةءارقلل هسلجم نورضحي « ءاهقفلل بحم ©« بهذملا

 لهأو . هيمدق ىلع ايشام ةعمملا ةالص ىلإ ىتأي « عضاوتم وزغلاو داهملا

 . نم ىلع نوبلاغ مهو . اعوط هعم نوجرخي « داهجل نوبحم ةيعفاش هدالب

 . حلصلا ىلع ةيزحللا مموطعي رافكلاو . رافكلا نم ميلي

 (نيلإ هناسحإو هراد انلو>د وركذ

 نع ةزوكسح احامر اهنم برقلاب اندجو ناطلسلا راد ىلإ اندصق لو

 . اك ار ناك نم اهزواجتي الف « سانلا لوزت ىلع ةمالعىهو « قيرطلا ىناج

 ةدمع ىمس وهو « ناطلسلا بئان اندجوف « (روشملا) انلخدو اهدنع انلزنف

 بتتكو « همم دعقو . ةخلاصملاب مهمالسو . انيلع سو انيلإ ماقف . كلل
 هاتأق « نايتفلا ضعبل (اهعفدو اهمتخو « كلذب هملعي ناطلسلا ىلإ ةقاطب

 ذخأو- « هديب بئانلا اهذخأف ( ةّمَقَس ) لجو ءاج مث . اهرهظ ىلع باوملا
 ىتأي نأ ةداعلا نإف « رابتلاب هتحار عضوم ىهو « ةريود ىلإ ىلخدأو ىديب

 , ةوخآلا ءاثعلا دعب الإ فرص الو «٠ حبصلا دعب (روشملا ) ىلإ ناطلسلا



 ا عفوا

 اهادحإ« طوق ثالث (ةّسْقبلا) نم جيرخأو . راككلا ءاعألاو ءارزولا كلذكر

 جرخأو . ناكوريرح ىرخأو © نطقوريرح ىرخألاو ( ريرحلا صلاخ نم

 ع سانجألا ةفلتخم بايثلا نمةثالث جرحنأو .'طوفلا سذج نم باوثأ ةثالث

 . مئامع ثالث جرخأو.ضيبأ اهدحأ ((317كمرألا) نم باوثأ ةثالث جرخأو

 . اهنم قب ام ىباحصأ ذخأو . سنج لك نم ابوثو اهنم ةطوف تسبلف
 اوتأ مث « عاّمفلا نم عونب اوتأ مث . زرألا هرثك أو ماعطلاب اوءاج مث

 . انمايقل بئانلا ماقو « انقو هانذخاف . فارصنالا ةمالع وهو «لوَبتاَنلا

 هيلع ناتسن ىلإ انب اوتأو « انعم بئانلا بكرو انبكرف « (روشملا) نع انجرخو
 « نطق فئاطقب ةشورفم « بشحملاب اهؤانب راد هطسو ىفو « بشخ طئاح

 اهقوف « نارزيَمللا لم ةرسأ تيبلا فو . غوبصم ريغو غوبصم 55
 انعمو رادلاب انسلفب . َداَّعو « فافخ فحلو «ريرحلا نم ١" تابّرَضَم

 كل لوقي : ىللاقو . نيمداخو نيتب راجي ةسلود ريمألا ءاج مث . بئانلا

 قبو « بئانلا جرخمث . دع ناطلسلا ردق ىلعال انردق ىلع هذه : ناطلسلا

 الوسر درو ناك هنأل « ةفرعم هني و ىنيب تناكو « ىدنع ةسلود ريمألا

 : ىل لاقف ؟ ناطلسلا ةيؤر نوكت ىتم : هل تلقف . لهد ناطلسلا ىلع
 هنع بهذيل « ةثالث دعب الإ ناطلسلا ىلع مداقلا مسي الأ اندنع ةداعلا نإ

 . هنهذ هيلإ بوثيو رفسلا بعت

 انيتأتو « مويلا ىف تاره ثالث ماعطلا انيلإ ىتأي مايأ ةثالث انهقأف

 ىناثأ ةعملبا موي وهو عبارلا مويلا ناك املف . احابصو ءاسم ٌفّرطلاو هكأوفلا
 عماخلا ةروصقمب ناطلسلا ىلع كمالس روكي : ىل لاقف ةسلود ريمألا

 9 مهغلب ناكلا )غ0(

 ( تابرضملا ) ةباك اأ ٠ وئحما شارفلل ةيشح عم « اياشحلا اهب ديري هنأ رهظي (')

 ٠ قيلعتلا اذه لثم ىشاوملا ىف قبس دقو ٠ معن امف ةيب رع ريغف ىنعملا اذحل



 مسا 4ع ل

 ىلع تلخد مث . هبجاح عم ةعملا هب تيلصو دجسملا تينأف . ةالصلا دعب

 ىحاصف . هلاهشو هنيمي نع ةبلطلاو « ديس ريمأ ىضاقلا تدجوف « ناطلسلا

 نعو دم ناطلسلا .نرع ىتلأسو « هرامسد نع ىتسلجأو « هيلع تماسو

 لزب ملو . ىعفاشلا بهذمىلع هقفلا ىف ةزك اذملا ىلإ داعو.هتيجأف « ىرافسأ

 ىتلا بايثلا عزتف « كلانه اتيب لخد اهالص املف . رصعلا ةالصىلإ كاذك

 مث . ايشام ةعملا موي دجسملا ىتأب اهبو . ءاهقفلا بايت ىهو هيلع تناك

 . نطقلاوريرحلا نم ةيبقألا ىهو « كلملا بايث سبل

 هنأ ,هدنع ةداعلاو . هباب ىلع ليلناو ةليفلا دجو دجسملا نم جرحت (لو

 اوبكر سرفلا بكر اذإ و . ليما هعم نم بكر ليفلا ناطلسلا بكر اذإ
 انيكرو « ليفلا ىلع مويلا كلذ بكرف . هتيمب نع ملعلا لهأ نوكيو « ةليفلا
 15 ارناطلسلا لخدو «ةداعلا ثيح انلزنف «(روشملا) ىلإ هعم انرسو «ليخلا

 هوجوو ةلودلا باب رأو باّمكلاو ءارمألاو ءارزولا (روشملا) ف فطصا دقو

 .ةعبرأ هزار زوو .باّكلاو ءارزولا فص ف وفصلا لوأف . افوفص كسعلا

 اوضمواوماسف «ءارمألا فص مث « مهفوقو عضوم ىلإ اوفرصناو هيلع اوماسف

 مث « ءاهقفلاو ءافرشلا فص مث . ةفئاط لك لمفت كلذكو . مهفقاوم ىلإ

 نايتفلا فص مث « ركسعلا هوجو فص مث « ءارعشلاو ءاكحلاو ءامدنلا فص

 هسأر قوف عفرو « سواها ةبق ءازإ هليف لع ناطلسلا فقوو . كيلامغاو

 نعو «اهلثم هلامث نعو «ةنيزص اليف نوسم هنيمب نع لعجو . عص ع (رطش)

 بالا صاوخ هيدي نيب فقوو . اهلثم هلام نعو « سرف ةئاماضبأ هتيم

 اهل «ريرحلاب لام ليخب ىتأو . هيدي نيياونغف لاجرلا نم برطلا لهأ ىتأ مت
 تبجعق «هيدب نيب ليلا تصقرف « ةشكرززم ريرح ناسرأو بهذ ليخالخ

 بورغلادنع ناك ( لو . دنهلا كلم دنع كلذ لثم تبأر تنكو . اهنأش نم

 1 مزانم ىلإ ساتلا فرصتاو « هراد ىلإ ناطلسلا لخد



 تدحا 87م8 هه

 « رفسلا هنم تبلط مث . اموي رشع ةسم ةرظمسل هدنع ىتماقإ تناكو

 (اكنج ) انل زهقب . تقو لك ىف نيصلا ىلإ رفسلا يبني الو « ه'اوأ ناك ذإ

 نيرشعو ىدحإ هالب لوطي انرفاسو . اريخ هللا هازج . لمجأو نسحأو اندقزو

 .نيرهش ةريسم اطوطو . رافكلا دالب نم ىهو « ةواج لم ىلإ انلصو مث « هليل
 . هانققحو هنايعأ ىلع انفقوو « اهنم هاندهاشام ركذنلو . ةرطعلا هيوافألا اهو

: 00 
 نامللا ىكذ

 اهئاصغأو « كلذ نودامىلناسفإلا ةماق ردقب نوكت ةريغص نابللا ةرجشو

 تيقبف تطقس امبرو . قاقر راغص اهقاروأو « ١(فشرخلا) ناصغأك
 : امتاصغأ ىف نوكت ةيغمص نابللاو . ةقرو نود اهنم ةرجشلا

 روفاكلا ركذ
 اهنم بيبانألا نأ الإ ء اندالب بصقك بصق ىهف روفاكلا رج امأو

 ةبصقلا ترسك اذإف . بييانألا لخاد ىف روفاكلا نوكيو . ظاغأو لوطأ

 . روفاكلا نم هلكش لثم بوبْألا لخاد ىف دجو

 ىدنملا دوعلا ىذ
 . قيقر هرشق نأ الإ « طولا رت هب هرجشف ىدنملا دوعلا امأو .
 ةقورعو . مظفعلا لك مظعتال هترجشتو « ل الو . ءاوس طولبلا قارواك هقاروأو

 ةيرطع الف اهقروو هترجش ناديع امأو . ةرطعلا ةحئارلا اهفو ةدتمم ةليوط

 رافكلا دالب ىف ىذلا امأو . كلمت وهف هرجش نء نيماسملا داليبام لكو . اهف

 كلذكو .دوعلا بيطأ وهو «2"!ةلَقاَقِب ناك ام هنم كلمتملاو . كلمت ريغ هرثك أف
 باوثألاب ةواملا لهأل هنوعيبب و . دوعلا عاونأ بيطأ وهو 1” ىرآرقلا

 مجارملانم انيدل انف (فشرحلا) ةلك ىلع فقن لو. نآلا (فوشرخلاب) ىمسيام هلل 007 0
 دب ماب هلعلو ها هي وافألاو رطعلا نم ىدنه تايئ رم دزقاقلا : سوماقلا لاق فقل

 ٠ هبروهشم دنهلاب دلي راق ىلا ةيسن (5)



 مسا 8185 د

 .لقترقلا كذ
 دالبب اهنمنرثك أ رافكلا دالبب ىهو « ةمد ىهف لفنرقلا راجتأ امأو

 . ناديعلا وه اهنم ندالب ىلإ بولجماو . !مترثكل ةكلمتع تسيلو . مالسإلا
 وهو « هرهز ند طقس ىذلاوه لفترقلا روت اندالب لهأ هيمن ىذلاو
 تيأر « ببطلا زوحي اندالب ىف فورعملاوه لفترقلا رمثو . جيرانلا رهزب هيش
 . هتدهاشو هلك كلذ

 « ةقرسلل ةدعم (كونُبا) ن ء ةلحج هب اتدجوف « ّلقاف ىسرح ىلإ انلصوو
 زن مث .ةفيظو (كت) لك ىلع مه نإف ء(ملونلا) نم مهيلع ىصعتسي نم
 ةراجح نم روس اهيلع ةنسح ةئيدم ىهو « ديا ةنيدم ىلإ (كنحلا) 32

 اهجراخي تيأر اه لوأو . هلا نت فيد دع < ةتوحتم
 ةميقب وهو . مهتويب ىف هنودقوب « ئدنملا دوعلا نم لامحألا اهملع ةليفلأو
 راجتلل امأو . مهني ايف هوعاتبا اذإ اذه . ان صخرأ وأ اندنع بطحلا
 بايث نم مهدنع ىلغأ ىهو « نطقلا باي نم بوثب هنم ل لمخلا نوعيديف
 طبري ناسنإ لكو . نولمو نويكري أبيلع.ءادج ةريثك اهم ةليزاو . ريرحلا
 . هراد ىلإ هبكري و « هدنع هليف طيري نر هياب ىلع هتليق
 م بيتزتلا اذه لثم ىلع أطمللاو نيصلا لهأ عيمج كلذكو

 هع 95 . .٠

 ةواج لم ناطلس رك ذ
 , طاسن ضرأللان يب و هنيب سيلو © ةبق ىلع اسلاج هرصق جراخ هتيأر رفاك وهو

 دنع الإ كلانهليخالو . ةاشم هيلع نوضرعي رك اسعلاو .' ةتلود بابرأ هعمو
 « ىتاعدتساف ىنأش فرعف . . نولئاقي اهيلعو ةليفلا نوبكري امو . ناطلسلا
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 ىلع دعقي هتداع اذكه : لاقق ؟ضرألا ىلع دعاق ناطلسلاو بوثلا ىلع سلجأ

 ..كمارك |! بجيف « ريبك ناطلس :نم تثجو فيض تنأو-« اعضاوت ضرألا

 اندنع قت :: ىل.لاقو . هلاؤس ىفزحوأف ناطلسلا نع ىنلأسو ©« تسلفب

 ْ . كفارصنا نوكي ذقيحو « مايأ ةثالث ةفايضلا ىف

 هللجياهتيأر ةيخي لذ“
 ةبقر ىلع هعضو.دق « نيكس هديب الجر ناطلسلا اذه.سلجم ىف تءأرو

 قنع عطقو «اعق:هيديب نيكسلا كسمأ مث «همهفأ / ريثك مالكب رلكتو «هسفن

 نم تبجعف  .ضرألاب هك اسمإ ةدشو نيكسلا ةدل هسأرا مقوف « هسفن

 اذه تيأر ام : هل تلقف ؟ دنع اذه دحأ لعفيأ : ناطلسلا ىل لاقو . هنأش

 جفرف هب سمأو .انتب.ىف مهسفنأ نولتقي انديبع ءالؤه : لاقو كحضف . طق

 ىو ! اياعرلاو ركاسعلاو ةلودلا باب أو باوتلا هقارحاإلا جيرو , قرخأو

 فربخأو . هلعف لجأل اومّظعو « هناوخإ و هلهأو هدالوأ لع عساولا قزرلا

 هتبحل اري رقت ناك هب لكم ىذلا مالكلا نأ سلجملا كلذ ىف ارضاحن ناك نم

 « هيبأ بح ىف هسفن هوبأ لتق !؟' « هبح ىف هسفن لتقي هنأو ؛ ناطلسلل

 ةفايضب ىلإ ثعبو © سلجما نع تفرصنا مث . هدج بخ لاشين هيو

 . مايأ ةثالث

 ١١ لهاكلا رحبلا ىلإ اموي نيثالثو ةعب رأ دعب انلصوف.رحبلا ىف انرفاسو:

 اذه لجألو .. هعاسقا عم ةكرج لو جوم الو هِف جيد الو . دكارلاوهو

 فخم «هانك ذ اك بكام ةثالن نيصلا (كونج) نم (كنج) لك عبقت رجببلا

ارنا نمي نوكي لهاكلا نأ انيديأ نيب ىتلا ةغللا بتك ف سيل (1)
 : دك 



 د 1

 «ىراوصلاك اراك افاّذجم نيرشع وحن كلذ عم (كنملاا) ىف نوكي و .هرجتف هب

 « نيفص امايق نوموقيو « موحن وأ الجر نوثالث اهنم فاذهلا ىلع عمتجي
 ىدحإ فذجتف © نايظع نالبح فاذجلا قو . رخآآلا لباقي فص لك

 دنع نونغي مهو ع ىرخألا ةفئاطلا فذجتو < هكرتت مث ليحلا نيتفئاطلا

 . ناسحلا مهتاوصأي كلذ

 نم ةيرحبلا تبجعو « اموي نيثالثو ةعبس رحبلا اذه رهظ ىلع انقأو

 جنا ىهو « نيعبرأ ىلإ اموي نسم هيف نوميقي مهنإف « هيف ليهستلا
 دالب ىهو « 21١ ىبِلاوَط دالب ىلإ انلصو مث . مهيلع ريسيتلا نم نوكي ام
 لتاقي « ةريثكلا كونحلا هلو « نيصلا كلم ىهاضي اهكلمو « ةضيرع
 ةدبع دالبلا هذه لهأو . ءىث ىلع هوحلاصي ىتع © نيصلا دف

 ىلع بلاغلاو . 0 و ال
 3 ةيامزلا نسحيو ءليللا ناكر مؤاسنو . ةدجنو ةعاجت مو «ةرمخا مهن

 نم ىهو « ىركولُك ةنيدمب مهيسأسم نم انيسرأو . ءاوس 0
 ىسرملاب انيسرأ املف . مهكلم نبا اهب نكس ناكو . اهريكأو مهندم نسحأ
 أسف © كلملا نبال ةيده هعمو مهلإ (ة ةاكخانلا) لزنو « مهرك اسع تعءاج

 .اجدرأ اهمساو ةنيدملا كلتب هتنب ىلوو « مهريف ادلب هالو هابأ نأ هوريخأف هنع

 دكلملا هذه ؟ ذ

 دكا هذه تعدتسا ( ىوكو لك ىسرمب انلولح نم ىناثلا مويلأ ناك امو

 مّدقمو لاجرلا مّدقمو «ءاسؤرلاو راجتلاو بتاكلاو « بكرم ا بحاص (ةاتغأنل)

 رضحأ نأ - (ةاكحانلا) بغرو . اهتداع ىلع مل اهتعنص ةفايضل ةامزا

 ٠ داللا هذه كلم مساره ىبلاوط 2



 حلا ؟ 6 مسا

 اهدنع اورضح املف ٠ مهماعط لك أ زوجي ال رافك مهنأل تييأف < مهم

 لجرالإ قبب مل :(ةاَدحانلا) امل لاقف ؟رضحي مل كتم دحأ قي له: مل تلاق

 ءافب « هوعدا تلاقف . مكماعط لك أب ال وهو « ىضاقلا وهو دحاو
 اهسسلحت ىهو اهتيتأف .ةكلملا بجأ : اولاقف « (ةادخانلا) باحصأو ١١ اهتردانج

 دقو .٠ اهتارب زو نهو « دعاوقلا ءاسنلا اطوحو « ةوسن اهل نيبو « مظعألا

 . لاجرلا ا.هيدب نيبو © لدنصلا ىسارك ىلع ريرسلا تحت نسلج

 « لدنصلا نم هبشخو «ريرح روتس هيلعو « ريرحلاب شورفم اهسلجمو
 ىناوأ اهلع « شوقنم بشخ بطاصم سلجلابو ٠ بهذلا حئافص هيلعو

 ةءولمم اهنأ (ةاتخاتلا) ىنربخأ «لالقلاو ىباوحلناك راغصو راك نم «ةريثك بهذ

 رطع هنأو «ماعطلا دعب هنوبرشن «هب وافألاب طولخم كسلا نم عونصم بارشإ

 : ةيكرتلاب ىل تلاق ةكلملا لع تماس املف ٠ ميمو حرفي « معطملاولح «ةحئارل

 نسحن تناكو « اهنم برق ىلع ىنتسلجأو ؟ تنأ فيك «ء كلاح فيك

 «كلذ ىتآف .دغاكلاو ةأودلا : اهمادخ ضعبل تلاقف .٠ ىرعلا بالا

 : امل تاقف ؟ اذهام : تلاقف ٠ محرلا نمحرلا هللا مسب 000

 نم : الات لقف ؟تمدق دالبلا ىأ نم ىنتلأس مث . ديج :تلاقف . هللا مسا

 «اهرايخأو دالبلا كلت نعىتنل أسف . معن تلقف ؟لفلفلادالب : تلاقف «دنهلا دالب

 الام ةرثك ىنبجعي ىنإف « ىبمفتل اهذخآو اهوزغأ نأ ديال : تلاقف . اهتبجأف

 « زرألا نم نيليف لمحو باوثأب ىل ترمأو .ىلعفا : ال تلقف . اهكاسعو
 ةعبرأو « بالج لاطرأ ةعب رأو « نأضلا . نم ةرشعو نيتسوماجي و

 «؟؟"اننعلاو نوميللاو لفلفلاو ليبجنزلاب ةءولم ةمفض ناوأ ىهو « (تانابَطْسم)

 . رحبلل دعي امم حوامم كلذ لك
 )١( اهتاوعأ ديري .٠ ةيب رع ريغ ةيلكلاو .

 ةراتو فلالاب ةرات ةطوطب نا اهمسر دقو ٠ ةيبيع ريغ ابتعلاو ٠ قيساك 6« وجنملا (5)
 5 ١١ ص عجار . ءامهلاب

 فلل



 دل عال

 راوجو مداوخو ةوسن اهركسع ىف اهل ةكلملا هذه نأ (ةاكخانلا) ىنربخأو

 « اهودع ىلعريغتف « ءاسنو لاجر نم رك اسعلا ىف جرخمت اهنأو «لاجرلاك نلتاقي

 امئادعأ ضعب نيبو اهنيب عقو امنأ ىنريخأو .٠ لاطبألا زرابتو لاتقلا دهاستو

 « اهسفنب تعفدف © نومزهنا اوداكو اهكسع نم ريثك لّقو «© ديدش لاتق

 هتعطف « هلتاقت تناك ىذلا كلملا لإ تلصو ىتح « شويحللا تقرخو

 3 حر ىلع هسأرب تعءاجو « هركاسع تمزهناو تاف « هفتح اهبف ناك ةنعط

 ىلا ةندملا كلت اهكلم اهسأ ىلإ تداع اماف ٠ ريثك لام اهنم هلهأ 0

 نم الإ جوزتأ ال : لوقتف اهنوبط كولملا ءانبأ نأ ىنربخأو .٠ اهيخأ ديب تناك

 . مهتتاغ نإ ةرعملا فوخ اهتزرابم نوماحتيف « ىنبلغيف ىنزرابم

 ةدعاسم حيرلاو اموي رشع ةعبس دعب انلصوف ىمسلاوط دالب نع انرفاس مث

 . نيصلا دالب ىلإ « هنسحأو ريسلا دشأ اهب ريسن نحنو « أنل

 « ةضفلاو بهذلاو عرزلاو هكااوفلاو تاريما ريثك ع ستم نيصلا ملقإ و
 فورعملا رهنلا هقرتيو .٠ ضرألا ملاقأ نم ملقإ كلذ ىف هيهاضي ال

 «(ةيدوُب هرك ) ىمست لابج نم هعبنمو.ةايم ١ ءام كلذ ىنعمو ( ةايح باب )
 ىهّتن نأ ىلإ « رهشأ ةتس ةريسمنيصلا طسو ىف ربو .٠ دورقلا لبج هانعمو

 « رصم لينك ق اوسألاو نيتاسبلاو عرازملاو ىرقلا هفنتكتو . نيصلا نيص ىلإ

 ركسلا نيصلا داليبو .٠ ةريثكلا ريعاونلا هلعو . ةراعرثكأ اذه نأ الإ

 تنكو . صاججإلاو بانعألاو « هلَضْفِي لب ىرصملا ىهاضي امم « ريثكلا
 صاجإلا تبأر ىتح « هلريظنال قشمدب ىذلا ىناعلا صاجإلا نأ نظأ

 لكو . ناهقصاو دار خبطب هبس بريجعلا خيطبلا ابو . نيصلاب ىذلا
 ريثك اهب حمقلاو . هنم نسحأو هلثم وه ام اب. نإف هك اوفلا نم اندالبب ام

 . صملاو سدعلا كلذكو . هنم بيطأ احق رأ لو . ادج



 دل 8 غون

 صلا راخقلا ىذ

 . نالك نيصبو «نوتيزلا ةنيدمب الإ اهنم عنصي الف ىنيصلا راخفلا امأو

 نوفيضيو . كلذ 5 ذنسو . محفلاكر انلا هيف دقت «كلانهلابج با ارتنم وهو

 «ءاملا اهيلع نوبصي مث « ا امرا دردقورا سم دراخ هبلإ

 ىلع دازب الو .الماك ارههش رمت ام هنم ديحلاف . هنورم مث < ابار عيمجلأ دوعيف

 صخرأ وأ اندالبب راخفلا ةميقي كلانهوهو .مايأ ةرشعرم ام نودلاو . كلذ

 وهو « برغملاب اندالب ىلإ لصي ىتح « ملاقألارئاسو دنملا ىلإ لميو . انمث

 1 راخفلا عاونأ عدبأ

 نيصلا جاجد رذ

 ضيبو . اندنع زوإلا نم مضأ « ادج ةمخخض اهكويدو نيصلا جاجدو

 .ءاج مايو عدم روزا امأو . اندنع وإلا ضب نم مضضأ مهدنع جاجدلا

 اهانلعُقب « ةدعاو ٌةمْرب اهملل عسد ملف ٠ اهخبط اندرأف ةجاجد انيرتشا دقلو

 ىنيصلا كيدلا تيأر ام لوأو . ةماعتلا ردق ىلع اهب كيدلا نوكي و . نيتمرب ىف

 نيصلا دالبب نإ : هبحاص ىل لاقف : هنم تيجو « ةماعن هتننظف لوك ةنيدمب

 هب ىنربخأ ام قادصم تبأر نيصلا ىلإ تلصو اماف . هنم ظعأ وه ام

 . كلذ نم

 نيصلا لهأ لاوحأ نم ضعب كذ
 . دوتلا لعفت اى مهاتوم نوقرحي و « مانصألا نودبعي رافك نيصلا لهأو

 نيصلأ ندم نم ةنيدم لك ىفو . ناخزيكُدت ةيرذ نم "ىَريَت نيصلا كلمو



 مدس 5م

 .اهاوسوتاعمجاةماقإل دجاسملا اهيف هلو : ماكس امفنودرفني نيملسلل ةئيدم

 « بالكلاو ريزانحلا مول نوكأ, نيصلا رافكو . نومرتحم نومظعم مهو

 نولفتحي ال مهنأ الإ «شيع ةعسو ةيهافر لهأ مهو . مهقاوسأ ىف امتوعيبرو
 2 هلاوفأ ىمحت ال ىذلا مهنم ريبكلا رحاتلا ىرتو . سبلم الو معطمب

 بهذلا ىناوأب نولفتحي امنإ نيصلا لهأ عيمجو . ةنشخ نطق ةبج هيلعو

 مهدنع ريرحلاو . ىثملا ىف هيلع دمتعي زاكع مهنم دحاو لكلو . ةضفلاو
 . ةنؤم ريثك ىلإ جاتحت الف « اهنم لك أتو راقلاب قلعتت دودلا نأل « ادج ريثك

 تناك ال راجتلا الولو . اهب نيكاسملاو ءارقفلا سابل وهو . رثك كلذلو
 ن. ةريثكلا باوثألاب مهدنع نطقلا نم دحاولا بوثلا عابيو . ةميق هل

 « اعطق ةضفلاو بهذلا نم هدنع نوكي ام ىحجباتلا كبس نأ مهتداعو .ريرحلا

 . هراد باب لع كلذ لعجيو . هنود امو هقوف ام راطنق نم اهنم ةعطقلا نوكت

 رشع هل تناك نمو « امتاخ هعبصأ ىف لعج اهنم عطق سم: هل ناك نمو

 (1)”ىمراكلا ىنعمب وهو «(ىتسلا) هوم ةريشع سم هل ناك نمو « نيمتاخ لعج
 . رصحب

 نورتشو نوعيبي اهب ىتلا ”'دغاكلا هارد ركذ
 نءمهدالبب لصحتي ام عيمج و . مهرد الو رانيد, نوعيابتي ال نيصلا لهأو

 ةعطق لك « دغاك عطقب مهؤارشو مهعيب ام و . هانرك ذك اعطق هنوكيسي كلذ
 دغاوكلا كلت تقزمت اذإ و . ناطلسلا عباطب ةعوبطم « فكلا ردقب أبنم

 . كلت عفدو اددج اهضوع ذخأف « اندنع ةككسملا رادكر اد ىلإ اهلمح ناسنإ دي ىف

 ٠ ةيبرع ريغ ةلكلاو « دهعلا كلذ ىف راجتللا ءاينغأ نم ةئف 21)

 ٠ ىلاعلا ىف دّقنلا قرو لمعتسا نم لوأ نيينيصلا نأ رهظي كلذ نم (')



 ب ؟عو د

 قازرألا مل اهلمع نولوتي نيذلا نأل . اهون الو ةرحأ كلذ ىلع ىطعي الو
 اذإ و .ءارمألا راك نم ٌريمأ رادلا كلتب لك دقو . ناطلسلا لبق نم ةيراحلا

 ذخؤي مل « ءىث ءارش ديري رانيد وأ ةضف مهردب قوسلا ىلإ ناسنإلا ىضم
 . هيلإ تفتلي الو هنم

 . اندنع لْفّطلاك د ةعنم مهدنع بارت مهمه امن ًاطلناو نيصلا لهأ عيمج و
 عطق ردق ىلع اعطق هنوعطقيف « هتم لامحألاب ةليفلا ىتأت « لفطلا نول هنولو

 ران نم ةرازح دشأ وهو ١ . محفلاك دقيف هيفرانلا نولعشيو « اندنع يحففلا

 نولازي الو . ةيناث هب اوخيطو هوسي و ءاملاب هونت ادامرراص اذإو . محفلا

 راخفلا ىناوأ نوعنصي بارتلا اذه نمو . ىبتنب نأ ىلإ كلذك هب نولعفي

 . هانك ذك هاوس ةراجح هيلإ نوفيضيو « ىنيصلا

 تاز ناكل نع رطل ع5
 كلذو « اهلاناقتإ مهدشأو تاعانصلل اماكحإ ملا مظعأ نيصلا لهأو

 ريوصتلا امأو . هيف اوبنطأف مهفيناصت ىف سانلا هفصو دق « ملاح نم روهشم

 ارادتقا هيف مل نإف 3 مهاوس نم الو مورلا نم هماكحإ ىف دحأ مهم راجي الف

 ةئيدم طق تلخد ام ىنأ « كلذ نم مل تدهاش ام بيج نمو . ايظع

 ناطيملا ىف ةشوقنم ىباحصأ روصو قروص تءأرو الإ ابيلإ تدع مث مهندم نم

 تررف ناطلسلا ةنيدم ىلإ تلخد دقلو . قاوسألا ىف ةعوضوم « دغاوكلاو

 "ىز ىلع نحنضو « ىباحصأ عم ناطلسلارصق ىلإ تلصوو « نيشاقنلا قوس ىلع

 تاأرف « ةروكذملا قوسلاب تررم ايشعرصقللا نم تدع اماف « نييقارعلا



 امسعأ ؟قنءل امس

 لعفب « طئاحلاب هوقصلأ دق دغاك ىف ةشوقنم ىناتأ روصو قروص

 ىل كذو . ههيش نم ائيش ئطخت ال هبحاص ةروص ىلإ رظنب انم دحاو لك
 اولعفب « هب نحنو رصقلا ىلإ اونأ مهنأو « كلذ مهمأ ناطلسلا نأ

 مل ةداع كلتو . كاذب رعشن مل نحنو « انروص نوروصيو انيلإ نورظني
 اذإ بيرغلا نأ ىلإ كلذ ىف ملاح ىهتتو ٠ مهب رمي نم لك ربوصت ىف

 اميل « هنع ثحبو دالبلا ىلإ هتروص اوثعحب « مهنع هرارف تحوبام له

 لهأ هاكحام لثم اذه : هع تا لاق . ()ذخأ ةروصلا كلت هبش دجو

 دالب لغد نيح « سْرُفلا كلم فاك ألا ىذ روباس ةصق نم خيراتل
 ضعب ىلع هتروص تناكو « مهكلم اهعنص ةميلو رضحو « اكتم مورا
 لاقق . روباس ةروص ىلع تقبطناف «رصيق ماَدخ ضعب اهملإ رظنف « ىناوألا

 .ناكف . سلجلا اذه ىف انعم ىرسك نأ ىنريخت ةروصلا هذه نإ : هلل
 .. يتلا فن وظس رق امد يورعوواب كلاما ل فومألا

 بحاصهيلإ دعصي نأ «رفسلا(مهكونج) نم(كنج)دارأ اذإ نيصلا لهأةداعو
 ذكيحو . ةيرخبلاو مادخلاو ةامرلا نم هيف رفاسد نم اوبتكي و « هباّكو رحبلا

 اولباقو « اضيأ هيلإ اودعص نيصلا ىلإ (كنحليا) داع اذإف . رفسلا مط حابي

 (كنحليا) بحاص اوبلاط هوديقنمم ادحأ اودقفنإف .سانلا صاخشأب ل م
 « هل ثدحي امم كلذ ريغ وأ هرارف وأ هتوم ىلع ناهريب ىتأي نأ امإف « هب

 مهيلع لمي نأ بكرملا بحاص اوسهأ كلذ نم اوغرف اذإف . هيف ذخأ الإو

 )١( نآلا انيدمت دالبلا قرأ ىف لمعي ام لثم اذه .



0 

 ظافح سلجيو «هيف نم لزني مث . اهريثكو اهليلق علسلانم هيف ام عيمج اليصفت

 (كنحا) داع مهنع تمدكتدق ةملس ىلع اورثع نإف . مهدنعام ةدهاشمل ناويدلا

 رافكلا دالب نم داليب هتيأرام ملظلا نم عون كلذو . نزخلإ الام هيفام عيمج

 وهو : هنم برقيام دنملاب ناك هنأ الإ مهللا . خرصلاب الإ نيملسملا الو

 . امرفم رشع دحأ مغ اهمرْغم ىلع ١١ باغ دق هل ةمْلس لع رثُ نم نأ

 . مراغملا عفر (ىل كلذ ناطلسلا عفر مث

 داسسفلا نع راجتلا عنم ىف مهتداع ركذ

 ربات دنع لوزتلا ىف ريح « نيصلا دالب نم دلب ىلع مسملارحانتلا مدق اذإو

 ءرجاتلا دنع لوزتلا بحأ نإف . قدْنقلا قوأ « نّيعم نينطوتملا نيماسملا نم

 دارأ اذإف . فورعملاب هنم هيلع قفنأو « نطوتسملارحاتلا هنُّصو هلام رصخ

 نطوتسملا رجانلا همرُعَأ عاض دق هنم ءىش دجو نإف « هلام نع ثحب رفسلا

 . هنمضو قدنفلا بحاصل هلام لس قدنفلاب لوزتلا دارأ نإ و . هنمض ىذلا

 ءىثف داسفلا ىف هلام قافنإ امأو . هبساحيو بحأ ام هل ىرتشي وهو

 نورسحي مهنأ نيملسملا دالب ىف عمسد نأ ديرن ال : نولوقيو . هيلإ هل ليبس ال

 . ةدالب ىف ملاومأ

 )١( مرغم اهلع ذخؤي الأ ف ببس : ديري ٠ بيرغ رعت وهو ٠



 هحسبا "ها محبب

 قيرطلا ىف نيرفاسلل مهظفح ركذ
 رفاسن ناسنإلا ناف « نيرفاسلل الاح اهنسحأو دالبلا نمآ نيصلا دالبو

 . اهيلع فاخي الف ةلئاطلا لاومألا هعم نوكتو « رهشأ ةعسن' ةريسم ادرفن»
 ىف هب نكسي مك اح هيلع « اقدنف مدالبب لزم لك ىف ملل نأ كلذ بهترتو
 ءاج « ةرحتالا ءاشعلا وأ برغملا دعب ناك اذإف . لاجرلاو ناسرفلا نم ةعامج
 نم هب تيبي نم عيمج ءامسأ بتكف « هبتاك هعمو قدنفلا ىلإ احلا

 حبصلا دعب ناك اذإن . ميهيلع قدنفلا ناب لفقاو اماع محو © نيرفاسملا

 مهعم ثعب و © اريسفت اهب بتكو « همساي ناسنإ لك اعدف « هيتاك هعمو ءاج

 واشوف ميل[ ن] هك اح متسارع ةيتاكو م كل لالا ةزلا لإ: فاض ويوم
 نيصنم « مهداليب لزم لك ىف لمعلا اذكهو _ مهب هبلط لعفي مل نإو . هلا
 نم رفاسملا هيلإ جاتجي ام عيمب قدانفلا هذه ىفو . 2١١ قب ْناَح ىلإ نيصلا
 . مهدنع ليلق ىهف مثلا اما . زوألاو جاجدلا اصوصخو « داوزألا

 انلصو ةنيدم لوأ تناكر حبلا انعطق امل : لوقتف انرفس رك ذ ىلإ دعنلو

 نيصلا دالب عيمي الو نوتيز اهب سيل ةنيدملا هذهو . نوتيزلا ةنيدم اهلإ

 بايش 0 عنصت © ةريبك ةميظع ةئيدم ىهو . اهملع عضو مساهنكلو . دئطاو

 قسانس مظعأ نم اهاس مو .اهيلإ ةبسنلاب فرعتو « سلطألاو «؟)اخمكلا

 ىصحت مدا امأو . راك (كنج) ةئام وحن هب هب تأر ءاهمظعأ وه وأ

 مظعألا رهنلاب طلتخي ىتح ربلا ىف لخدرحببلا نم ريبك روح وهو . ةرثك
 هرادو « ضرألاو ناتسبلا اهب ناسنالل نوكي نيصلا دالب عيمجو ةئيدملا هذهو

 . مهدالب تماظع اذهيو . !ندالب (””ةساماج ةدلب ام لثك « اهطسو ىف

 . قبس اك نيكي (1)

 ىشاو+ا ىف اهريسفت قبس (؟)

 .دعب اف كبرتسو ©« توقاي ها نادوسلا دالب فرط ىف برقملا بون ىف ةنيدم 9



 دما الها“ د

 ريمألا اهب تيأر اهيلإ ىلوصو موي ىفو . ةدح ىلع ةنيدمب نونكاس نوملسملاو

 . (كنُكبا) هب قو انتبحص ىف ىضمو « ةيدحلاب الوسر دنحلا ىلإ هجوت ىذلا
 ىلإ ءاجو ©« نسح لزنم ىف ىنلزناف « ىف ناويدلا بحاص فزعو "ىلع سف

 خيسشو « ءامركلا لضافألا نم وهو « "لورا نيدلا جات نيملسملا ىضاق

 راك ىلإ ءاجو . ءاحلصلا نم وهو ."ىناهّقصألا هللا ديع نيدلا لاك مالسإلا

 نيح مهنم تندتسا نيذلا راجتلا دحأ « "ىزيِبتلا نيدلا فرش مهيفو «راجتلا

 ءالؤدو . ةوالتلل رثكم نآرقلا ظفاح « ةلماعم مهسحأو « دنملا لع ىودق

 « حرفلا دشأ هب اوحرف مسملا مهيلع مدق اذإ رافكلا دالب ىف مهاتكسل راجت

 اينغ دوعيف « ملاومأ ةاكز هنوطعي مهو . مالسإلا ضرأ نه ءاج : اولاقو

 . مهتم دحاوك

 جيراخف ةيوازدلو «ىنورْزاَكلا نيدلا ناهرب ءالضفلا مياشملا نم اهب ناكو

 . فورزا قمنا ىبأ خيشلل' 0 اهنور ردن ىلا روذنلا راجتلا مفدي هيلإو ءدلبلا

 مهكلم وهو (ناقلا) ىلإ بتك « ىرابخأ ناويدلا بحاص فرع الو

 ىعم ثعبي نأ هنم تبلطف . دنهلا كلم ةهج نم ىمودقب هربخي « مظعألا

 < نالك نيص اهنومسل مهو . ( نيصلا نيص ) نيصلا دالب ىلإ ىناصوي نم
 باجأف «ناقلا باوج دوعي ام(! لالخ ءهتئامعىف ىهو . دالبلا كلت دهاشأل

 بكرم ىف رهنلا تبكرو . ىنلصوي نم هباحصا نم ىعم ثعبو . كلذ ىلإ

 مهعيمج و « امايق هيف نوفذحي نيفاذحلا نأ الإ « ةيوُزَلااندال(نافجأ) هبش

 ايايثث بكرملا ىلع نوللظي و .رخخؤملاو مّدقملا ف باكرلاو « بكرملا طسو ىف
 . بنقلا نم قرأ وهو . هب سبلو نادك هبئثي مهدالبب تابن نم عنصت

 ةيرقب لاوزلا دنع وسرن موي لك ىتو . اهوي ني رشعوةعبس رهنلا اذه ىف انرفاسو

 ٠ هيلع اينو «عضوم ام ريغف بالا اذهىف اذه لثم در و دقو ٠ مارح هللا ريغل رذنلا 41

 ٠ بيرغوهو « ريبعتلا اذه لثم ىبس اك <« دوعي اع ردصقي (1)



 ب مسح

 « اذكه ىرعأ ىلإ ىثعلاب لزتن مث .رهظلا ىلصنو هيلإ جاتحنام اهم ىرتشن

 ابو . نيصلا نيص ةئيدم ىهو « نالك نيص ةنيدم ىلإ انلصو نأ ىلإ

 .رحبلا ىف (ةايح بآ )رهن بصي كلانهو .اضيأ نوتيزلاب و « راَخفلا عنصي

 ملنعأ نمو . اقاوسأ اهنسحأو ناملا ريكأن م ىهو . نيرحبلا عمت هنومسيو

 . نمباو دنحلا ىلإ و نيصلا دالب رئاس ىلإ لحي اهنمو «راَخَقْلا قوس اهقاوسأ
 باب لك لخادفف « باوبأ ةعست امل ةميظع ةسينكةنيدملا هذه طسو ىفو

 ثلاثلاو ىناثلا نييابلا نيب و .اهب نونكاسلا اهيلع دعقي بطاصمو (ناوطسأ)

 مهنم دحاو لكلو .217تانامزلا لهأو نايمعلا اهنكسد تويب هيف عضوم اهنم
 . اهلك باوبألا ني ايف كلذكو . ةسينكلا فاقوأ نم هَتوُسكو هتقفن

 ءابطألا ايفو .ةيذغألا خبطلا؟7ةخبطمملاو «ىضرللا؟١ناتسرالا اهلخاد ىفو
 مهتقفن مل بسكتلا ىلع ممل ةردق ال نيذلا خويشلا نأ ىل ركذو . مادخلاو

 رمعو . مل( 47لاحال نم لمارألاو ماتبألا كلذكو «ةسينكلا هذهب مهتوسكو
 ىرقلا نم اهيلو امو ةنيدملا هذه لعجو < مهكولم ضعب ةسينكلا هذه

 مهو - ةسينكلاب ةرّوصم كلملا كلذ ةروصو . اهيلع افقو  زيتاسبلاو

 دجسملا اهب مللو « نيماسملا ةدلب ةنيدملا هذه تاهج ضعب ىفو . اهنودبعي

 دالب نم دلب لك ىف دي الو . خيشو ضاق ىملو . قوسلاو هب وازلاو عماملا

 ضاقو « هيلإ ةعجار اهلك نيملسملا رومأ نوكت « مالسإلا خيش نم نيصلا

 )١( ةهاملا هو ةنامز عجب .
 برعم « ىضرملا راد (؟» ٠

 ةخيط» ال خبطم حيحصلا نأ ىلع هيبنتلا قبس فيل .

 ٠ بيرغ ريبعت وهو ٠ ءارقفلا ىنعي (4)



 #0 ؟ةم بياض

 ءالضفلاد ح أو هو « ١ ىراجتسلا نيدلا دحوأ دنع ىلوزن ناكو . مهني, ىضقي

 ىضاقلا ف حنو« اموي رشع ةعبرأ هدنع تقأو .ةلئاطلا لاومألا وذ «رباك ألا

 اهيلإ نوتأيو ةديدج ةوعد نوعنصب موي لكو . "ىلع ىلاوتت نيملسملارئاسو

 . نيماسلل الو رافكلا ال ةئيدم ةئيدملا هذه ءارو سيلو . نيتغملاب

 2( ةييحب ةياكح

 «ةنس قئام لع فانأ دق اريبك اخيش اهب نأ تعمس نالكن يصب تنك (ملو

 اهجراخي راغف نك اس هنأو «ةماتلا هّنوق عم « ثدحيالو برشبالو لك ايال هنأو

 « ةرمخلا ديدش فيحن وهو . هباب ىلع هتيأرف راغلا لإ تهجوتف . هيف دبعتب

 لاقو . اهمشو ىدب كسمأف « هيلع تماسف . هل ةيحل الو « ةدابعلارثأ هيلع

 : ىل لاق مث . رمنآلا اهفرط نم نحن م ايندلا فرط نم اذه : نامجّرلل

 ىذلال جرلاو ةسينكلا اهبف ىتلا ةريزحلا كمودق موي ركذتأ « اح تنأر دقل

 . معن تلقف ؟ بهذلا نم ريتاند ةرشع كاطعأ دقو « « مانصألا نبي اسلاج ناك

 هنأكو .انبلإ جري ملف راغلا لخد مث .ةعاس كفو .هلب تليقف ! وه انأ :لاقف

 اندجوو ءهدجن ملف هيلع راغلا انلخدو انمجهف © هب ملكت أم ىلع مدنلا هنم رهظ

 متفايض هذه : لاقف دغاكلا . رمت شلاوي ةلمج هعمو هيانحأ ضعب

 نإف . هورت مل نينس رشع متَقأ ول : لاقف . لجرلا رظننن : ١ انلقف . اوفرصناف

 باغ هنأ بسحت الو .هدعب هاري الأ هرارسأ نم رس ىلع دحأ علطا اذإ هتداع

 تملعأف « تفرصناو كلذ نم تبجعف . كم رضاح وه لب « كنع

 كلذك : اولاقف . هتيضقب ىراجتسلا نيدلا دحوأو مالسإلا خيشو ىضاقلا

 . نايدآلا نم هلحتن. ام دحأ ملعي الو . ءابرغلا نم هيلإ ىتأي نم عم هتداع

 ١( لصوملا نم مايأ ةثالث لعروهشم دلب © راجّتس ىلإ ةيسن ٠ سواق .

 .٠ اهقيدصت لبس الرابخأ ةءاكحلا هذه ىف (1)

 ٠ ةيبرع ريغ « دقتلاك اهب لماعتي دغاكلا نم عقر (؟)
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 دالبلا هذه نع باغ ناك هنا ىنوريخأو .وه وه هباصأ دحأ هومتنظ ىذلاو

 ءاريكلاو ءاسمألاو نيطالسلا ناكو . ةنس ذنم اهملع مدق مث «ةنس نيسمت وحن

 ىطعيف «موي لك ءارقفلا هيتأيو . مهرادقأ ىلع فحتلا مهبط نيرئاز ةنونأي
 . رصبلا هيلء عقب ام هب وه ىذلا راغلا ىف سيلو . هردق ىلع دحأ لك

 : لوقيو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كذيو . ةيضامملا نيتسلا نع ثّدحي هنإو
 بلاط ىبأ نب ”ىلعو باطخلا نب رمع نيتفياح ارك ذو < هترصنل هعم تنكول

 . ةيواعم ىف '1' عقيو . ةيواعمنب ديزي نعليو .امهلع ىنثيو « رك ذلا نسحأب
 تلخد : لاق ىراجتسلا نيدلا دحوأ ىنربخأو . ةريثكر ومأب هنع ىنوثدحو

 ريرص ىلع هيف دعاق هنأو « مظع رصق ىف ىنأ ىل ليفش « ىديب ذخأف راغلاب هيلع

 طقاستن هك اوفلاو « ناسملا فئاصولا هيبناج نعو © جات هسأر قوفو

 نيب راغلاب انأ اذإف « اهلك ال ةحافت تذخأ ىنأ تليختو . كلانه راهنأ ىف

 . هيلإ دعأ ملف اروهش ىنمزال ديدش ضرم ىئباصأو . ىنه كحضي وهو هيدب
 مايصلا امأو . ىلصي دحأ هرب مل نكل « سم هنأ نودقتعي دالبلا كلت لهأو

 : ىل لاقف مايألا ضعب ىف ةالصلا هل ترك ذ : ىضاقلا ىللاقو . ادبأ مص وهف
 . ةيبرغ اهلك هرابخأو . كتالص ريغ ىتالص نإ ؟منصأ ام تنأ ىردتأ

 للوصو دعبو .نوتيزلا ةنيدهىلإ اعجار ترفاس هئاقل نم ىناثلا مويلا فو

 تش نإ «ةماركلاو ريلا ىلع «هترمضح ىلإ ىلوصوب ناقلا سمأ ءاج مايأب الإ

 نم انسح اكس ىل اوزهفب « ربنلا فرفسلا ترتخاف . ربلا ىنف الإ و رهنلا ىف

 ريمألا انل هجوو . هباصأ انعم ريمألا ثععب و . ءارعألا بوكرل ةدعملا بكارملا

 ةيرقب ىدغتن ةفايضلا ىف انرسو . ةريثك اداوزأ نومل ملا راجتلاو ىضاقلاو

 ةريبك ةئيدم وفتح ةيبده ىلإ مايأ ةرشع رفس دعب انلصوف . ىرخأب ىشعتنو
 . قشمد('ةطوغ اهنأكف . ابب ةقدحم نيتاسبلاو « حيفا طيسب ىف ةنسح

 2 همؤي 0(

 ٠ اراننم اهتسحأو هللا دالب هزنأ نم تناكو . عبرألا ايندلا نانحب ىدحإ (؟)



 ادسلا ما مدح

 مالعألا مهعمو « راجتلاو مالسإلا خيشو ىضاقلا انيلإ جرحت انلوصو دنعو

 نيب اوشمو «انيكرفليخلاب اوتأو .برطلا لهأو (راقتألا)و قاوبألاو لوبطلاو
 . همادخو دإبلا ريمأ جرو . خيشلاو ىضاقلا ريغ انعم بكري ملو « انسأ

 ةعبرأ الو « ةنيدملا انلخدو . ييظعتلا دشأ مظعم مهدنع ناطلسلا فيضو

 ةئيدملا سارح نم ناطلسلا ديبع ىناثلاو لوألا روسلا نيب ام نكست . راوسأ

 ريمألاو'!نويكرملا دونما ثلاثلاو ىناثلا روسلا نييام نكسن و .'”اهر امو

 دنع انلزن كلانهو . نوملسملا ثلاثلاروسلا لخادف نكسدو . دلبلا لع ك احلا

 وهو . نويئيمصلا عبارلا روسلا لخاد ىف نكس و . ىنالرقلا نيدلا ريهظ مهخيش
 لايمأ ةثالث هياي ىذلاو اهنم باب لك نيب ام رادقمو . عيرألا ندملا مظعأ

 . هضرأو هرادو هناتسب هانزك ذ م ناسفإ لكلو . ةعبرأو

 ةياكح

 ءاهقفلا ضعبل مظع بكرم ْذِإ «ىنالرقلا نيدلا ريهظ راد ىف اموي انأ انيبو

 « ىتبسلا نيدلا ماوق انالوم : اولاقو « "لع هل نذؤتساف « مهدنع نيمظعملا

 ىنأ ىل حنس « مالسلا دعب ةسناؤملا تاصح املق .”لع لخدو «همسأنم تيجعف

 : هل تلقف .ىنفرعي نمرظن ىلإ رظنت كارأ :لاقف . هيلإ رظنلا تلطأف . هفرعأ

 دّدِب . ةجنط نم انأو : هل تلقف . ةتبَس نم : لاقف ؟ تنأ دالبلا ىأ نم

 ؟دنهلا دالي تلخد له :هل تاقف . هئاكبل تيكب ىّتح ىب و «ّلع مالسلا

 تنأأ : تلقو « هتك ذن كلذ ىل لاق املف . . لهد ةرضح تاخد معن : :ىل لاقف

 وهو . ىمرم لا مس اق ىلأ هلاخ عم ىلهد ىلإ لصو ناكو . معن لاق ؟ ربل

 1 السل كسلا نا رع سراح نا

 ٠ ةيحالطصا ةيمست «<ليللا شار )0(

 / ناكرلا ديري هنأ رهظي قفز

 . هقفلا ق كلام مامإلا باك فر



 د هر دج

 هنم بلطو . راثيد فالآ ةثالث ءاطعأف هسمأب دنحلا ناطلس تملعأ تنكو
 بستك او اهب هنأش مظعف . نسصلا دالي هدصق ناكو . ىبأف هدنع ةماقإلا
 . ىراوكبا نم مهلثمو امالغ نيسم وحن هل نأ ىنربخأ . ةلئاطلا لاومألا
 رشع ةسمخ وفيجتقي ىتماقإ تناكو . نادوسلا دالبب كلذ دعب هاخأ تبقلو
 . اهنم ترفاسو . اموي

 ىرطاخ ناك لب « ىنبجعت نكت مل نسملا نم ايف ام ىلع نيصلا دالبو
 (؟!ريك انملا تيأر ىلزنم نع تجرح ىتف «اهيلع رفكلا ةبلغ ببسب ريغتلا ديدش
 . ةرورضل الإ جرحأ الف لزتملا مزالأ تنك ىّتح « كلذ ىتقلقأت . ةريثكلا
 ةليضف مام نمو . ىبراقأو ىلهأ تيقل ىنأكق اهب نيماسملا تنأر اذإ تنكو
 ىتح ؛ « مايأ ةمبرأ وَُجتَف نع تلحر (- ىمرفاس نأ ىلا هيقفلا اذه
 دْئج نم نوينيصلا اهنكسل ةريغص ةئيدم « ولطف مويب ةنيدم ىلإ تلصو

 «هيقفلا اذه ةهج نم اهلهأ « رودلانم عيرأ الإ نيملسلل امم سيلو .ةقوسو
 . مايأ ةثالث هدنع انقأو مدحأ رادب انلزن

 ةيرقب ىدغتن « ةداعلا ىلع رهنلا تيكرف © تفرصناو هيقفلا تعّدو مث

 اهمساو . اسْنَخْلا ىلإ اهنم اموي رشع ةعبس دعب انلصو نأ ىلإ « ىرخأب ىشعتنو
 هذهو . ىبرعلا قفاو مأ وه ىبرعأ ىردأ الو . ةرعاشلا ءاسنحلا مسا وحن ىلع
 لعيب . مانأ ةثالث ةريسم اهوط . ضرألا هجو ىلع اهتيأر ةنيدم ريكأ ةنيدملا
 دحأ لك: نيصلا ةرامع بيترت نم هانركذ ام ىلع ىهو « لزتيو اهبف رفاسملا

 جر اهيلإ انلوصو دنعو .اه5 ذنتس ندم تس ةمسقنم ىهو .هرادو هناتسل هل

 .ىرصملا نافعنب نامع دالوأو ءاهب مالسإلا خيشو «نيدلا رفخ اهيضاق انيلإ
 .قاوبألاو (راقنألاو ) لابطألاو ضييبأ ملع مهعمو . ام نيملسملا ءاربك مهو



 كك ا ١

 (روس ةئيدم لك ىلع ندم تس ىهو .ةنيدملا انلخدو . هبكوم ىف اهريمأ جرحتو

 ور

 . دحاو روس عيملاب قدحيو

 هاوسو ىضاقلا ىثدح . مهريمأو ةنيدملا سارح اهنكسد اهنم ةنيدم لوأف
 . مهريمأ راد ىف انلوخد ةليا انقب و . ةيركسعلا مامز ىف افلأ رشع انثا مهنأ

 نكسو . دوهيلا بايب فرعي باب ىلع ةيئاثلا ةنيدملا انلخد ىناثلا مويلا ىفو

 هذه ريمأو . ريثك مهو « سمشلا ةدبع كرتلاو « ىراصنلاو دوهيلا ابي

 انلخد ثلاثلا مويلا فو . ةيناثلا ةليللا هدنع انت و . نيصلا لهأ نم ةنيدملا
 ةبترم مهقاوسأو ةنسح مهتتيدمو . نوملسملا اهنكسيو « ةثلاثلا ةمدملا

 رهظلاب نوتذؤي مهانعمس « نونذؤملاو دجاسملا اهبو .مالسإلا دالب ىف اهترتك
 دحأ ناكو ©« ىرصملا نافع نب نائع دالوأ رادب اهنم انلزنو . انلوخد دنع

 . هيلإ ةبسنلاب تفرعو اهنطوتساف ةنيدملا هذه نسحتسا دقو . راكلا راجتلا
 راثيإلا نم مهوبأ هيلع ناك ام ىلع هو . ةمرحلاو هاما اهب هبقع ثروأو

 اهل ةراعلا ةنسح « ةيناعلاب فرعت ةيواز مللو . نيجاتحلل ةناعإلاو ءارقفلل

 دجسملا نامع قبو . ةيفوصلا رم ةفئاط اهبو « ةريثك فاقوأ

 ددعو . ةميظع افاقوأ ةيوازلا لطو هيلع فقوو « ةنيدملا هذهب عماملا

 انكف . امويرشع ةسمه مهدنع انتماقإ تناكو . ريثك ةنيدملا هذهب نيملسملا

 نوبكريو © مهتمعطأ ىف نولفتحي نولازي الو « ةديدج ةوعد ىف ةليلو موي لك

 ةنيدملا انلخدف « اموي ىعم اويكرو . ةنيدملا راطقأ ىف ةهزنلل موي لك انعم

 انخغدالو . طرق ريبكلا ريمألا ىنكس اهمو . ةرامإلا راد ىهو « ةعارلا

 رييكلا ريمألا راد ىلإ ىف بهذو « ريزولا ىنيقلو ىباصأ ىنع بهذ اهباب نم
 ىزاريشلا نيدلا لالج هللا ّىلو اهناطعأ ىتلا ةيجرفلا هذْخَأ نم ناكف «ىطْرَ

 . هتركذ دق ام



 مدل 986. اذ

 نسحأ نم ىهو . همادخو ناطلسلا ديبع ىنكسل ةدرفنم ةنيدملا هذهو

 .مظعألا رهنلا نم جرخي جيلخ اهدحأ : ةثالث راهنأ اهقشدو . تسلا ندملا

 .دقولا راجح أو ماعطلا نم قفارملاب ةئيدملا هذه ىلإ راغصلا براوقلا هيف أنو
 « ادج ريك وهو « ةئيدملا هذه طسو ىف '١'(روشملاو) . ةهزنلل نفسلا هيفو

 ابق فئاقس هبفو .تاهحلا عيمج نم اهب فحي وهو « هطسو ىف ةرامإلا رادو

 نأ طرق ريمألا ىنبخأ . برحلا تالآو ةسيفنلا بايثلا نوعنصي عانصا

 .نيماعتملا نم ةعب رألاو ةثالثلا هعبتي مهنم دحاو لك «ملعم ةئاّعسو ف لأ مددع
 حابب و .رصقلا جراخ ىف مهتك اسمو .دويقلا مهلجرأى و «ناقلاديبعنوعمجأ هو

 موي لك نوضرعي و . اهباب نم جورحلاا نود ةنيدملا قاوسأ ىلإ جورخلا امل

 اذإ هنأ مهتداعو . هريمأ هب بلوط مهدحأ صققن نإف . ةئام ةئام «ريمألا ىلع
 مقي نأ امإ : نيرظنلا ىفريخي ناكو . هديق هنع كف نينس رشع مهدحأ مدخ

 جرخي الو « ناقلا دالب نم ءاش ثيحريسي نأ امإ و « ديقم ريغ ةمدخلا ىف

 كالذكو . هيلع قفنأو لاغشألا نم قتعأ اماع نيسمث هنس تغلب اذإو . اهنع

 هودع ةنس نيتس غلب نمو . ,هاوس نم اهوحن وأ نسلا هذه غلب نم ىلع قفني

 . اريثك اهظعت نومظعي نيصلاب خويشلاو . ماكحألا هيلع رجت ملف «ىبصلاك
 . دلاولا هانعمو ( اطآ ) مهدحأ ىمسو

 هاسوو 5 :

 ىطرق ريبكلا ريمألا ىكذ

 راك اهرضحو ع ةوعدلا عنصو هرادب انفاضأ .  نيصلا ءارمأ ريمأ وهو

 ريمألا اذه ناكو . ماعطلا اوخبطو اوحبذف «نيماسملا نيخابطلاب ىتأو « ةئيدملا
 ةتالث هتفايض ف اتقأو 5 هديب ميلا عطقي و 3 هديب ماعطلا انلوأاني هتمظع لع

 ىردت الو ٠ ساتلا ناطلسلا سلجم بالا اذه ىف ابلاغ هب دارملاو ٠ هانفرع نأ قبس )١(

 ٠ انمدق ام ةغالا بتك ىف ىنعملا اذهب الصأ احل دجت ل ذإ « ةلكلا طيضت فيك



 د ا مح

 بكرو «ةقارحلا هبت ةنيفس ىف انيكرف « جيلخا ىلإ انعم هدلو ثعبو . مايأ
 نونغي اوناكو . اقيسوملا لهأو برطلا لهأ هعمو « ىرخأ ىفريمألا نبا

 . ىسرافلا ءانغلاب ابجعم ريمألا نبا ناكو . ىسرافلاب و ىبرعلاب و ىنيصلاب
 هلو . مههأوفأ نم هتظفح ىّتح « اراه هرب كش مهرمأو © هنم أرعش أونغف

 تاالظمو ةنولملا عالقلا اهلل ةرييك ةفئاط نفسلا نم جيلخلا كلذي تعمتجاو

 ججرانلاب نومارتي و نولماحت. اواعجو . شقت عدبأ ةشوقنم مهنفسو . ريرحلا

 اونغف برطلا لهأ رضحو « اهب انئبف ريمألا راد ىلإ ىثعلاب اندعو . نوميللاو

 . بيجعلا ءانغلا نم عاونأب

 وتلا ةاكخ

 :ريمألا هل لاقف .ناقلا ديبع نموهو «ةَّدوُعَشملا دحأ رضح ةليللا كلت ىفو

 اهم رف © لاوط رويس اهيف بقت اهل بشخ ةرك ذخأف . كبئاجم نم انرأ

 مايأ (روشملا) طسو ىف نحنو «راصبألا نع تباغ ىّتح تعفتراف «ءاوملا ىلإ
 «هب قاعتف هل املعتم سعأ « ريسم الإ هلي ىفريسلا نم قبب مل املف . ديدشلار حلا

 ذخأف « هبحي ملف اثالث هاعدف « انراصبأ نع باغ نأ ىلإ ءاوطا ف دعصو

 ىبصلا ديب ىر مث « اضيأ باغ نأ ىلإ ريسلاب قلعتو «ظاتغملاك هديب انيكس

 مث © ىرخألا هلجرب مث « ىرخألا هديب م « هلجرب ىر مث « ضرألا ىلإ

 ضرألا لّبقف . مدلاب ةخطلم هبايثو خفي وهو طبه مث . هسأرب مث « هدسجي
 ءاضعأ َذَحَأ هنإ م ءىشب ريمألا هل سعأو . ىنيصلاب هملكو ريمألا ىذد نيو

 قباصأو هنم تبجعف .ايوس ماقف هلجرب هضكر و «ضعب اهضعب قصلأف ىبمملا

 .كلذ لثم تيأر نيح دنهلا كلم دنع ىاصأ ناكام لثك « باقلا ناقفخ



 ا شل

 ( ىناج ىلإ نيدلا رفش ىضاقلا ناكو . تدجو ام ىنع بهذا ءاود ىنوقسف

 كلذ امنإو « وضع عطق الو لوزن الو دوعص نم ناك ام هللاو : ىل لاقف

 ناةذوعش

 . ندملا ريك أ نه ىهو ةسماخلا ةنيدملا باب نم انلخد ةليللا كلت دغ ىفو
 . تاءانصلا ىف قاّدُلا امو ناسح اهقاوسأو ©« سانلا ةماع اهنكس

 نم فاحص اهب نوعنصي ام بيع نءو . ةيواستخلا بايثلا ععصت اهو
 . قرشم رحأ يصب تنهدو « قاصلإ عدبأ هعطق تقصلأ دقو « بصقلا
 ةفحصاهنأك اهيئارارهظن « ىرخخأ فوجوف ةدحاو « ارشعفاحصلا هذه نوكتو

 افا بصققلا اذه نم نوعنصيو . اهني ىلعف ءاطغ نوعتصيو « ةدحاو

 5و نددنلا عاطلا انج لضر . ردكتت الف ولا نم عفت د نم
 :ةقاومو ناسا هسا لإ كلاتك نقوونلقو كوع الو اهغبص ريغتي

 باي نم انلخد دقلابو .اهريمأ ةفايض ىف ليل انتب ةنيدملا هذه انلخد ألو
 ةامرلاو نوراجتلاو نودايصلاو ةيرحبلا اهنكسيو « ةسداسلا ةنيدملا ىلإ

 مهددعو ٠ . ماوس مهعم نكسد الو . ناطلسلا ديبع مهعيمجو . . ةلاجرلاو

 . اهريمأ ةفايض ىف ةليل اهب ان , «مظعألا رهنلا لمان لمدد هذهو . ريثك

 . هاوسو داز نم هيلإ جاتحي امب اكرم طر رمال ذنل دينك

 دالب ىلإ انل>دو « نيصلا لامعأ رختآ ىهو ةنيدملا هذه نم انرفاسو

 ريغ عضوم اهعيمج ىف نوكي الو . ةرامع ايندلا دالب نسحأ ىهو . اطال

 .هجارخ مهملاوي نموأ هلهأ بلوط « رومعم ريغ عضوم قب نإ هنإف © روج
 امنا ةنيدم نم « رهنلا اذه يناجي ةمظتم عرازملاو ىرقلاو نيتاسبلاو

 دحأ اهب سيلو . اموي نيتسو ةعبرأ ةريسم كلذو « قإاب ْناَح ةنيدم ىلإ

 اهب سيلو « ماقم رادب تسيب اهنأل « مقم ريغ ارضاح ناكن م الإ نيملسملا نم



 كك ا

 .ركسلاو هك اوفلاو عرزلا ايف طئاسبو ىرق ىهامنإو « ةعمتجم ةنيدم
 ةلليل لكاكو . ةناع ىلإ رابنألا نم مايأ ةعب رأ ةريسم ريغ «اهلثم ايندلا ىف رأ لو
 ةرضح ىهو . ١7 قلاب نا ةنيدم ىلإ انلصو ىتح «ةفايضلا لجأل ىرقلاب لزتن
 . اطخلاو نيصلا دالب هتكلمم ىذلا مظعألا مهناطلس وه ناقلاو . ناقلا

 بتكَو . مهدنع ةداعلا ىلع !هنم لايمأ ةرشع ىلع انيسرأ اييلإ انلصو املو
 (نلزن مث . هانل>دف « اهاسرم لوخد ىفانل اونذأف « انربخي رحبلا ءاسعأ ىلإ

 نيصلا دالب بيترت لع تسيلو . ايندلا ندم مظعأ نم ىهو ةنددملا ىلإ

 ةنيدمو . اهجراخي نيتاسبلاو دالبلارئاسك ىه امنإ و «اهلخادىف نيتاسبلا نوك ىف

 نيدلا ناهرب خيشلا دنع تلزنو . هركذن ام ىلع «ةبصقلاك اهطسو ىف ناطلسلا
 «هاعدتساو رانيد:فلأ نيعب رأب دنهلا كلم هيلإ ثعبىذلا وهو «ىحرغاصلا

 «نيصلا دالب ىلع مدقو . هبلإ ريس نأ ىلأو ©« هنيد اهب ىغقوريناندلا دحأف

 . ناهحلا رذدصي هبطاخو « هدالبب نيذلا نيملسملا عيمج ىلع ناقلا همّدقف

 ناقلاب بقلملا اطخلاو نيصلا ناطلس ؟ ذ
 رافكلل سيلو . راطقألا كلم « كلما يلي نم لكل ةمس مهدنع ناقلاو

 هرصق 5رذ

 ع« شوقنملا بشحلااب هترامعرثك أو. ءانكسن ةصتخلا ةئيدملاطسوىف هرصقو

 «لاوتكلا هب ساحي اهنم لوألا بابلاف : باوبأ ةعبس هلو . بيج بيترت هلو
 كيلاملا امف «هراسن و بابلا نيمب نع ةعفت سم بطاصم هلو .نيباوبلا ريمأ وهو

 مدقت اهف اوناك مهنأ ترخأو .لجر ةثئاوسم مهددعو « رصقلا باب ظافح

 بابيلاو . ةثامسمع مهددعو . ةامرلا هيلع سلجم ىناثلا بابلاو . لجر فلا

 ٠ ىئاوحلا ىف قبس اك « نيكب )١(



 دس 6 تح

 هيلع ساحي عبارلا بابلاو .ةئاوممت ,هددعو حامرلا باحصأ هيلع سلجي ثلاثلا
 فئاقس هب و «ةرازولا ناويد هيف سماخللا بابلاو . ةسرتلاو فويسلا باحصأ

 نيبو «ةعفت سه ةلئاه ةبترم لعرب زولا اهب دعقي ىمظعلا ةفيقسلاف : ةريثك
 .نحأ اياك هند ةفيقس ةفيقسلا هذه لباقتو . بهذلا نيستا
 بأ ةفيقس رب زولا ةفيقس نيب نعو . لئاسرلا باك ةفيقس اهنيمب نعو
 ناويد ىمست اهادحإ : عيرأ فئاقس فئاقسلا هذه 000 لاغشألا
 ن٠ اهريمأو .جرختسملا ناويد ةفيقس ةيناثلاو . دل اهم دعقي « فارشإلا

 .مهتاعاطقإ نم ءاسعألا لبقإ و لاهلا لبق قيبام وه وتشملاواب ءاسهألا راك
 «باّكلاو ءاهقفلا هعمو راككلا ءارمألا دحأ اهيف سلجيو؛ث وغلا ناويد ةثلاثلاو

 ني رابخإلاريمأ اهيف سلي «ديربلاناويد هعبارلاو . مهب ثاغتساةماظم هقنل-نف
 مظعألا مهريمأو 7 ةيرادنحلا هيلع سلجيرصقلا باوبأ نم سداسلا بابلاو
 ةفيقس اهادحإ : فئاقس ثالث ملو « نايتفلا هيلع ساحي عباسلا بابلاو
 لكلو .نيينيصلا ةفيقس ةئلاثلاو ؛ دونملا ةقيقس ةيناثلاو « مهنم (؟97ناشبحلا

 . نيينيصلا نم ريمأ مهنم ةفئاط

 هلتثو همع نبا لاتقل ناقلا جورخ كذ

 ءاقللجر دقو. كاذذإ يامولاي «قلاب ْناَخ ةرضح اناصواملو

 اهنيبو ءاطحخلاا دالب نم غلاب شو مقرف ةيحانب هيلع مئاقلا زورف همع نبا
 نيدلا ناهرب ناهحللا ردص ىنريخأو . ةرصاع رهشأ ةثالث ةريسم ةرضحلا نيبو

 نم هيلع عمتجا 4 دوشملا دشحو شويملا عمب (ىل ناقلا نأ 4 ىرغاصلا

 صاوخ ناكو . سراف فالآ ةرشع نم اهنم جوف لك « جوف ةثام ناسرفلا

 . ىف ىعريغ « ناطلسلا سرح
 - شياحأو ناشي همحب « نادوسلا نم سنج ءابلا مشب شبحألاو :سومأقلا ىف لاق (؟)



 اس م8ع د

 ةلاجرلا تناكو . 29كلذ ىلإ ادئاز « افلأ نيسمخ (١)هتلخَد لهأو ناطلسلا
 « هعلخ ىلع اوقفتاو ءارمألا رثك أ هيلع فلاخ جرحت (ملو . فلأ ةئامسم

 برخ ىذلا مهدج « 29 ناخ زيكْنت اهعضو ىتلا ماكحألا ريغ دق ناك هنأل
 ملي نأ ناقلا ىلإ اوبتكو « مئاقلا همع نبا ىلإ اوضف . مالسالا دالب
 . لتقو مزهناف مهلتاقو كلذ ىبأف . هل اعاطقإ اسنَخلا ةنيدم نوكتو « هسفن

 ةنيدملا تنيزف « كلذ ربخلا درو هترضح ىلإ انلوصو نم مايأ دعبو

 مث. رهشتده برطلاو بعللا لعاوفكعو « (راقتآلاو) قاوبألاو لوبطلا تب رضو
 رفف- «هصاوخو هب راقأو همعىب نيلوتقملانم ةئام وحنب و «لوتقملا ناقلاب ءىج

 لعجو «شرفلا نسحأب شرفو «ضرألا تحت تدب وهو « مظعسووان ناقلل

 « ةضفلاو بهذلا ىناوأ نم هراد ىف ناك ام هعم لعجو «هحالسب ناقلا هيف

 .بارشلا ىناوأ مهعمو ( كيلاملا صاوخنم ةتسو ىراوحلا نم عيرأ هعم لعجو

 ةعبرأب اوءاج مث . مظعلا لتلاك راص ىتح بارتلا هقوفلعجو تببلا باب ىبو

 اهوقلعو ربقلا ىلع ابشخ اوبصنو © تفقو ىّيح هربق دنع اهورحأف سارفأ

 فاوأو مهحالس مهعمو «سواون ىف نوروكذملا ناقلا براقأ لعجو . هيلع

 «ربق لك ىلع ليلا نم ةثالث  ةرشع أوناكو -- مهراكر وبق ىلع اوبلصو . مهرود

 . اسرف اسرف نيقابلا روبق ىلعو

 «ءاسنلا الو لاجرلا نم دحأ هنع فلختب مل ءادوهشم اموي مويلا اذه ناكو

 ضيبلا ةسلايطلا ىهو « ءازعلا بايث نوعمجأ اوسبل دقو . رافكلاو نيملسملا
 ةيبخألا ف هصاوخو ناقلا نيتاوخ تماقأو . نيماسلل ضيبلا بايثلاو رافكلل

 ) 40هتئاطب ٠

 ٠ بيرغ ريبعت وهو ناءرفلا ىلإ فاضم كلذ نأ 3 قف

 - ناخ نيكي (9)



52 

 كلانه تعنصو . ةنس ىلإ كلذ ىلع ديزي مهضعب و « اموي نيعبرأ هربق ىلع

 نأ ركذأ ال لاعفألا هذهو .هاوسو ماعط نم هيلإ نوجاتحي ام هيف عابب قوس

  نيصلا لهأو دونملا نمرافكلا امأت . رصعلا اذه ىف مها ب اهلعفت ةمأ

 . ادحأ هعم نولعجت الو «تييلا نونفدي مألا نم ,هاوسو « مهاتوم نوقرحبف

 مهكلم تام اذإ مهنم رافكلا نأ « نادوسلا دالبب تاقثلا ىنربخأ نكل

 ءانبأ نم نيثالثو « همادخو هصاوخ ضعب هعم اولخدأو اسووان هل اوعنص

 ىناوأ مهعم نولعجيو . مهلجرأو مهديأ اورسكي نأ دعب « مهتانب و مراك

 « كلملا لع زوريف همع نبا ىلوتساو هانرك ذ اي ناقلا لتق (ىلو . بارشلا

 كولم « همع ىنب دالب نم اهيرقل « مرقارق ةنيدم هنرضح نوكم نأ راشتخا

 « ناقلا لتقل رضحي ل نمم ءارمألا هيلع ٌتفلاخ مث . رهنلا ءارو امو ناتسك
 . نتفلا تمظعو قرطلا اوعطقو

 دنهلا ىلإ مث نيصلا ىلإ ىعوجر ركذ

 هاوسو نيدلا ناهرب خيشلا "لع راشأ ١ نقفلا ترعستو فالملا قو ألو

 «زوريف ناطلسلا بئان ىلإ ىعم١”اوفقوو «نتفلا نكمت لبق نيصلا ىلإ دوعأ نأ

 ىلإ رهنلا ىف نيردحتم انرسو . ةفايضلاب ىلبتكو «هباحصأ نم ةمالث لك بعبف
 ةبأ ىلع (كونكبا) تدجو اهتلصو املف .نوتيزلاىلإ مث وُفَجْنَف ىلإ مث اللا
 .نوماسم هلهأ ةواخلا حاصر هاظلا كللل (كنج) اهتلمج ىو . دنحلا ىلإ رفسلا

 )١( رفسلا ىف هم نذإلا ىل اوسملاو : ديري هلمل ٠



 ا ل

 انيراق اماف . مايأ ةرشع ةبيطلا حلا انفداصو . نقود رس هلكو ىئفرعو

 مايأ ةرشع انقأو . رطملا رثكو وحلا لظأو « حيرلا تريغت ىبلاوط دالب
 عوجرلا اودارأف «(كنحللا)لهأ فاخو « هفرعن ال ارحب انلخد مث. سمشلا ىرت ال
 ”ىأ ىف فرعن ال اموي نيعب رأو نينثا انقأو . كلذ نكمي لف « نييصلا ىلإ

 . نحن راحبلا
 6 ا
 خرلا ىذ

 لبج رجفلا عولط دعب انل رهظ « نوعب رألاو ثلاثلا مويلا ناك (لو

 بحجسف . هبوص ىلإ انلحت حيرلاو « اليم نيرششع وحن هنيب و اننيب «رحبلا ىف
 انبرطضا نإ و . ليج رحبلا ىف دهعيالو «ربلا نم برق انسل : اولاقو ةيرحبلا

 . ةبوتلا اوددجو صالخإلاو عرضتلا ىلإ سانلا أجلف . اكله هِيلإ جيرلا

 ىف مل اهتبتكو . ةريثكلا تاقدصتلا راجتلا رذنو _ ءامدلاب هللا ىلإ اناهتباو

 دنع لبحلا كلذ انيأر مث . نوكس ضعب حيرلا تنكسو . ىطخب (7١مامز

 « رحبلا نيبو هنيب ايف ءوضلا رهظو « ءاومللا ىف عفترا دق سمشلا عولط

 : تلقف . اضعب مهضعب عدويو نوكيب ةيرحبلا تأرو . كلذ نم انبجعف

 اننيبو .اكلهأ انآر نإ و . خرلا وه البج هانليخت ىذلا نإ : اولاقف ؟ كنأش ام

 ةسييط جيرب انيلع نم ىلاعت هللا نإ مث . لايمأ ةرشع نم لقأ هنيبو كاذ ذإ

 نم نيرهش دعبو . هتروص ةقيقح انفرع الو هر لق < هب وص نع انتفرص

 كلملا اهئاطلس اندجوف « ةرطمج ىلإ انلزنو « ةواحلا ىلإ انلصو مويلا كلذ

 © نيمالغو نيب راج ىل ثععبف < نيتك ىنست ءانو 2 هل ةازغ نم مدق رهاظلا

 . هيخأ تنب عم هدلو سارعأ ترضحو . ةداعلا ىلع ىنلزنأو

 ٠ هيبثنلا لع مالكلاو « ةشاخوأ رقد 3 0١1١©
 ناك هعم نمو ةطولعب نبا هآرام نأ نظف الو ٠ اهقدصي لقعلا داكيال هذه خرلا ةياكح 2

 ٠ ةباححس هرأرام نوكي دقو ٠ كلذكه نأ مهلإ ليش امو ٠ ليحلاك ارئاط

 . ندكركلا لمس ريك ئاط هنأ سوماقلا ىف ءاج دقف © ىارخ رئاط خرلا نأ دقتمتو



 ا لل 0-7

 صهاظلا كلملا دلو سارعأ كذ

 ءاريبك اربنم (روشملا) طسو ىف اوبصن دق مهتيأرف « ةولَكا موي تدهاشو

 21 اق يرسل لخويا نورا ناو رار باخد
 ناطلسلا ءاسن نم « اهلايذأ نعفرب نيتاوحللا نم نيعب رأ وحن اهعمو « هجولا

 « رضح نم لك نهلإ رظنب « هوجولا تايداب نهلكو « هئارزوو هئارمأو

 . ةصاخ سارعألا ىفالإ نحل ةداعب كلت تسدلو . عيضو وأ عيفر نم

 نويعلي « ءاسنو الاجر برطلا لهأ اهم نيبو « ربنملا سورعلا تدعصو

 ىلع جاتلاو «ةبق هقوفو « ريرس هرهظ ىلع نيم ليف ىلع جوزلا ءاج مث . نونغيو
 «ضايبلا اوسيلدق ءارمأو « كولملا ءانبأ نم ةئاموحت هراسن و هني نعو «هسأر

 بارتأ مهو . ةعضرملا 23١ ((ىئاوُشلا) مهسوعر ىلعو « ةنيزملا ليما اوبكرو
 دنع سانلا ىلع مهاردلاو ريناندلا ترثنو . ةيحل وذ مهيف سلو ©« سورعلا

 . هلجر لبقف هنبا لزنو . كلذ دهاش هل ةرظنمي ناطلسلا دعقو . هلوخد

 . اههناج ىلإ سلجو هدي تلبقو هيلإ تماقف « سورعلا ىلإ ربنملا دعصو

 هديب جوزلا هذخاف « لوَناتاو لقوفلاب اوعاجو . اهيلع نوري سيتاوكتاو

 اهيلع عضو مث . همف ىف تاعجو اهيديب ىه تذخأ مث . اهف ىف هنه لعجو
 مث . اوفرصناو سانلا لكأو . رصقلا لخاد ىلإ هيف امهوربنملا عفرو «رتسلا

 52 دهعلا ةيالو هوبأ هل ىرحبأو « سانلا عمج « دغلا نم ناك مل

 . بهذلاو بايثلا نم لْرَحيا ءاطعلا مهاطعأو سانلا

 )١( اهريسفت قيس .
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 ىناطعأو ؟ (كونكلا) ضعب ىف تبكر مث . نيرهش ةريزحلاا هذب, تقأو
 . هنع ترفاسو . لدتصلاو لفترقلاو روفاكلاو دوعلا نم اريثك ناطلسلا

 ىضاق ىيوزقلا راوج ىف اهب تلزتف « لوك !! اموي نيعبرأ دعب تلصوف
 اهدجسم ىف ديعلا ةالص اهب ترضحو . ناضمو ىف كلذو . .سييداسملا

 «حبصلا ىلإ هللا نورك ذي نولازي الف اليل دجسملا اوتأي نأ مهتداعو . عماخلا

 .نوفرصتيو بيطحللا بطي و نولصي مث .ديعلا ةالصنيح ىلإ نورك ذي مث
 « لهد ىلإ ةدوعلا تدرأو . امايأ اهب انقأو : وُقلاَق ىلإ لوك نه انرفاس مث

 .راَفظ ىلإ ةليل نيرشعو نامت دعب تلصوف رحبلا تبكرف . كلذ تفخ مث
 . اطاط نب ىسيع اهبيطخر ادب تلزنو . نيعب رأو نامث ةنس مرحلا ىف كلذو

 امناطلس ىذ

 ىذلا ©« ثيغملا كلملا نبا رصانلا كلملا ةّدكلا هذه ىف اهئاطاس تدجوو

 ةكرلا: بع يذلا فس هئانو . مدقت اهف الإ ىلوصو نيح اهب اكلم ناك

 ىلإ تلصوف رحبلا تبكر مث . ىنمركأو ناطلسلا اذه ىنلزتأو . لصألا

 مث . ساملأ ٍبْلَقِب فورعملا ريثكلا كمسلا اهب « ةريغص ةدلب ىهو طقم

 , لك قرم ىلإ: . بش مرش ىلإ انرفاش م تاي ركل يسرع ىلإ انوفا
 ىف هر 72

 ىهو . لمه ةلامع نم اهلك دالبلا هذهو . اهرك ذ مدقت دقو «تاهلق ىلإ مث

 . لامع دالب نم ةيوسحم

 ىلإ مث . ناتسروُك ىلإ ربلا ىف انرفاسو . امالث اهب انهقأو نمره ىلإ انرفاس مث
 ىزْراك ىلإ انرفاس مث . اهعيمج رك ذ مدقت دقو . لاب منح ىلإ مث .راللا
 ىلإ انرقاس مث . نعم ىلإ اهنم انرفاس مث .ناكمج ىلإ انرفاس مث . اثالث اهم انقأو

 ناك هنأ الإ « هكلم ىلع قاحبتا ابأ اهناطلس اندجوف .زاريش ةنيدم ىلإ مث ءاَشن
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 دقو « ةاضقلا ىضاق نيدلا دجم ملاعلا اصلا انخيش اهب تيقلو . اهنع ابئاغ

 « ليلك ىلإ مث « صاخ درب ىلإ مث 00نيئام ىلإ ترفاس مث . هرصب فنك

 ىلإ مث « ريحا ىلإ مث «رتسش ىلإ مث « ناهيصأ ىلإ مث ءرَز كنك ىلإ م
 . اهعيمج رك ذ مدقت دقو . ةرصبلا

 كو همومي بق ىهو :اي تا ةهركلا وبلا ةرصبلب تدذ
 نسحلاو « كلام نب سنأو ركب ىلأو ع ةيدعسلا ةميلحو « هللا ديبع نبا

 دمحو « راشد نب كلامو « نيريس نب دمحو « "ىناَتِبلا تاثو « "ىرصبلا

 ىلاعت هللا ىضر .”ىرَْسُلا هلا دبع نب لبسو «"ىمجعلا بيبحو «عساو نبا
 . نيعمجأ مهنع

 هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب "ىلع دهشم ىلإ انلصوف «ةرصبلا نم انرفاس مث
 « ةّلحلا ىلإ مث . كرابملا اهدجسم انرزف « ةفوكلا ىلإ انهجوت مث . هانرزو
 «دادغب ةنيدهىلإ مث ءهرصرص ىلإ ترفاس مث .نامزلا بحاص دهشم ثيح

 . نيعب رأو نأمت ةنس لاّوش ىف اهتلصوو

 اهتاطلس ؟ذ
 « جراتلا اذه ىف اهيلإ ىلوخد دهع ىف قارعلاو دادغب ناطلس تاكو

 ديعس وبأ تام (لو . هللا همحر ديعس ىبأ ناطلسلا ةمع نبا نسح خيشلا

 نع ايئاغ نسح ناطلسلا ناكو . هتجوزب جوزتو قارعلاب هكلم ىلع ىلوتسا
 دالب بحاص «ٍبايسارْفَأ كباتأ ناطلسلا لاتقل اهجوتم «ةدملا هذهىف دادغب
 ع9 تيه ىلإ مث راْنَأْلا ةنيدم ىلإ تلصوف دادغب نم تلحر مث ."؟هروُلا

 ء انكم ةطوطي نيا اهطبصضو 8 توقاي . زاريش ىحاون نم صراف لامعأ نم دلب قلل

 ٠ (نييام)
 ٠ نابصأو ناتسزوح نيب ةعساو ةروكروللا : توقاي لاق (؟)

 . رايثألا قوف دادغب ىعاون نم تارفلا لع ةدلب ()



 هل مالا

 « اهبصخأو دالبلا نسحأ نم دالبلا هذهو . ةناع ىلإ مث « ةئيدحلا ىلإ مث
 دقو . قاوسألا نم قوس ىف ىشاملا نأك « ةراعلا ريثك اهني ايف قيرطلاو
 تلصو مث . دالبلا هذه الإ نيصلا رهن ىلع ىتلا دالبلا هبشيامرن مل انأ انك ذ
 ةبحرلا ةئيدمو . قوط نب كلام ىلإ بسنت ىلا ىهو « ةبحرلا ةنيدم ىلإ
 ةدلب ىهو « ةنْحَسلا ىلإ اهنم انرفاس مث . ماشلا دالب لوأو قارعلا دالب نسحأ

 اهفو . اهئام ةرارحل ةنخسلا تيم امتإ و .ىراصنلا نم اهناكس رثكأ ةنسح
 الي ءاملا نوقتسدو « اهيف نومحتس» « ءاسنلل تويبو لاجرلل تويب

 هيلع ناولس هللا ىبن ةنيد.+ « مذ ىلإ انرفاس مث . دربيل حوطسلا ىف هنولعجيو
 . مالسلا

 ةنسنب رشع امنع ىيغم ةدم تناكو . ماشلا قشمد ةنيدم ىلإ اهنم انرفاس مث
 ةكلاملا ةاضق ىضاق ناكو . ديدش ءالغلاو «ةنسلا ةيقب اهب تقأو . ع
 نيدلا قت ةيفاشلا ةاضق ىضاقو ع217ىتالسملا نيدلا لامع كاذ ذإ
 . هاش وعر ءاسعألا كلم 5( 9 يلا نأ

 ةياكح

 ناكف . نيكاسلل لأامب ىصوأو قشمد ءارك ضعب مايألا كلت ىف تامو

 .رصعلا دعب موي لك مهيلع هقرفيو زيا ىرتشد ةيصولا ذافنإل ىلوتملا
 « مهللع قرفي ىذلا يمنا اوفطتخاو « اومحازتو ىلايللا ضعب ىف اوعمتجاف
 جيرعاف « هاش َنوُعْرَأ ريمألا كلذ غلبو . نيزابحلا زيخ ىلإ مهيأ اوّدمو

 ل ل ل ل
 تحت مرضحأو «دغلا نم بكرو « ةليللا كلتمهسبف ريثك ددع مهنم عمتجاف

 هرك 2 ٠

 ترسو بوغلا سلب ارط نيه ةيلحاس ةنيدم « ةنالسم ىلإ ةبسن



 سل مالو د

 جرخأو . كلذ نم ءأرب مهرثك أ ناكو . مهلجرأو مهيديأ عطقب ىمأو . ةعلتلا

 ركّذو . بّلحو ةامحو صمم ىلإ اولقتناف © قشمد نع (7١شيفارحلا ةفئاط

 . لتقو اليلق الإ كلذ دعب شع مل هنأ ىل
 ىلإ مث نيمرسس مث ةرعملا مث ةامح مث صمخ ىلإ قشمد نم ترفاس مث
 عيب د رمش لئاوأ ىو . ىَطْعَر جاحلا دهعلا اذه ف بلح ريمأ ناكو . بلح
 هنأو « ةزغب عقو ءابولا نأ بلح ىفربملا ىنغلب « نيعيرأو ةعست ماع لوألا
 ىلإ ترفاسف . دحاو موي ىف فلألا ىلع دئاز ىلإ (بيف ىتوم ا ددع ىهتنا
 .ناسفإ ةئامثالث وحن اهيلإ ىلوخد موي تامو . اب عقو دق ءابولا تدجوف صخح

 « مايأ ةثالث اوماص دق اهلهأ ناكو . سيما موي اهتلصوو قشم مد ىلإ ترفاس مث
 « لوألا رفسلا ىف هانركذ اه ىلع "!مادقألا دجسم ىلإ ةعمللا موي اوجرخنو

 ىف ةثامي رأو نيفلأ ىلإ مهدنع ىتوملا دع ىبتتأ دف ٠ مهنع :ءءابولا هللا فق

 دق ءابولا تدجوو « سدقملا تيب ىلإ مث نول ىلإ ترفاس مث .٠ مويلا

 ةاضقلا ىضاق نيدلا بع نب ةعامج نب نيدلا نع هبيطخ تيقلو . هنع عفترا
 مهرد فلأ ةباطختا لع هبترمو . ءامزكلا ءالضفلا حرم وهو .رصمب

  ربشلا ىف

 ةياكح

 هتلأسف «اهيلإ هاعد نميف ىتاءدو « ةوعد اموي نيدلا نع بيطخلاا عنصو

 موي هيلع مو كلذ عفترا نإ هنأ ءابولا مايأ رذن هنأ ىنريخأف « اهيبس نع
 لصأ مل سمألاب ناكاىلو :ىل لاق مث . ةوعدلا عنص « تيمىلع هيف لصي ال
 . ترذن ىلا ةوعدلا تعنصف « تيم ىلع

 . ةغللا بتك نم انيديأب ايف ظفللا اذهرت لو ٠ ةلفسلاو عاعرلا دصقي (1)

 ٠ مالسلا هيلع ىموم مدقرثأ اهنإ لاقي كانه رجح ىف ةروصم مادقأ اهنأ قبس (5)



 6ك للا

 ىلإ اولقتنا دق سدقلاب خايشألا عيمج نم مدهعأ تنك نم تدجوو

 ملاعلا ثدحنا لثم : لياقلا الإ مهنم قبب ملف . هللا مهمحر . ىلاعت هللا راوج

 نبدلا فرش حاصلا لثمو « ىتالعلا ىدلكل نب ليلح نيدلا حالص مامإلا

 ئزاريشلا نايلس خبشلا تيقلو . ىصقألا دجسملا ةيواز خيش ىتْخلا

 . ىفاضأف

 نايلس نيدلا فرش ثدحلا ظعاولا ىنقفارو . سدقلا نع ترفاس مث
 انلصوف « ىداولا دبعلا ةَسَْط لضافلا قوصلا سدقلاب ةبراغملا خيشو « 7١ىناملا
 . مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هعم نمو هانثرزو ©« مالسلا هيلع ليلخلا ةنيدم ىلإ

 . ءابولا ىف اهب تام نم ةرثك نم ايلاخ اهمظعم اندجوف « ةرزغ ىلإ انرس مث
 قتوملا ددم نأو «عبرلا مهم قبف نينامن اوناكاهب لوُدعْلا نأ اهيضاق انزيخأو

 . طايمد ىلإ تلصوفربلا ىف انرفاس مث . مويلا ىف ةئامو فلأ ىلإ ىبتنا اهب
 ىلإ اهنم ىنقفارو . ىهدلا مئاصوهو « ىناوُشُقَتلا نيدلا بطق اهب تيقلو
 ء اهي ةييرصملا نشل ةياواواق التو مربع نأ كلاب غور ور كسرال

 ةياكح

 هيلع انضرعو « ملسف ءارقفلا دحأ انيلع لخد ذإ ةيوازلا كلتب نحن اننبو
 . اهكارو ادجاس كلت هتليل لزي لو .مكترايز تدصق امنإ :لاقو . ىبأف ماعطلا
 ماعطلاب خيشلا ءافب . ةيوازلا نكرب ريقفلاو « رك ذلاب انلغتشاو حبصلا انيلص مث
 ةمحر . هانقدو هيلع انيلصق ©« اتيه هدجوف هبلإ ىضف « هبجي ملف هاعدو

 . هيلع هللا

  41١توقاي ها مايأ ةعبرأ سفن نيبو اهني « ةيقي رفإ رخآ ىف ةئيد» « ةنايلم ىلإ ةبسف ٠



 ميسا 07ه اسس

 ىلإ مث « رايبأ ىلإ مث « يراك ىلإ مث « ةريبكلا دك ىلإ ترفاس مث
 ددع غلبنأ دعب اهب فخ دق ءاب ولا تدجوف .ةيردنكسإلا ىلإ مث « روبُنمَد

  نرأ ىنغلب و . ةرهاقلا ىلإ ترفاس مث . مويلا ىف نينامثو افلأ ىتوملا

 تدجوو .مويلا ىف افلأ نيرمشعو دحأ ىلإ اهيف ىبتتا ءابولا مايأ ىتوملا ددع
 . هللا مهمحر . اوتام دق مهفرعأ نيذلا حياشملا نم اهب اوناك نم عيمج

 اهئاطلس ىذ
 رصانلا كلملا نبا نسح رصانلا كلملا دهعلا اذه ىف رصم رايد كلم ناكو
 هوخأ لوو كلملا نع علخ كلذ دعبو . نووالق روصنملا كلملا نبا دم
 نبا نيدلا نع ةاضقلا ضاق تدو ةرهاقلا تلصو (ملو . حلاصلا كلملا
 هنومسل مظع بكرى ةكم ىلإ هجوت دق « ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا ىضاق

 ىح مهسم لني ملءابولا نأ تربخأو « بجرربش ىف مهرفسل ( جلا
 . مهنع عفتراف "هلأ ةبقع اراشو

 « باذيع ىلإ ءاهوك ذمدقت دقو يملا دال ىلع ةرهاقلا نم ٌثرفاس مث

 ىلاعت هللا اهفرش ةكمىلإ اهنم ترفاس مث ةذج ىلإ تاصوف رحببلا اهنم تبكرو

 تلزنو . نيعرأو عسف ةنس نايعشل نيرشعلاو ىناثلا ىف اهلصوف « اهمكو

 نب دمع هللا دبع ىبأ « لضافلا لولا حاصلا ةيكلاملا ماما داوج ىف
 لك رمتعأ تنكو 2 3ك ناضمر رهش تمصف . ليي وعدملا نما دبع

 نيدلا باهشا اهخايشأ نم هدهعأ نم تيقلو . ىفاشلا بهذم ىلع موي

 .7َقوُقَصألا نيدلا منو« ىفايلا دمي انأو «ىربطلا نيدلا باهشو « ىننملا

 ةنيدم ةُبيَط ىلإ ىاشلا بكرلا عم ترفاس مث . ةنسلا كلت ىف تجبحو
 ابيط هللا هداز « بيطلا مزكملا هربق ترزو . ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 .٠ سوماق + رصءو عم دس نسي دأب 2غ

 ٠ثروقاي٠ لينلا ب رغئىطاش لع ىلعألا ديعصلاب ةيرق ٠ نونو واولانوكسو ءافلا مع مضي © نوفصأ قفز



 اد ظ!؟انيو د

 ترزو . اهظعت هدازو هللا هرهْط « مركلا دجسملا ف تيلصو . افيرشتو
 نم تيقآو . مهنع ىضرو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا باحصأ نم عيقبلاب نم

 . نوحرف نب دع ابأ خايشألا

 ع« سدقملا تيب ىلإ مث « كوب ءالعلا ىلإ ةفيرشلا ةنيدملا نم انرفاس مث
 دقو . لمرلا لزاتم ىلإ مث ةرَغ ىلإ مث «ملسو هيلع هللا لص ليلا ةنيدم ىلإ مث
 نينمؤملا ريمأ انالوم نأ انفرعت كانهو . ةرعاقلا ىلإ مث .هلك كلذ ركذ مدقت

 2 دق « ىلاعت هللا هديأ «ناتع ابأ « نيملاعلا بر ىلع لكوتملا ءنيدلا رصانو

 « ةيبرغملا البلا « اهئافشإ دعب « هتكريبىغشو « ةّني رملا ةلودلارشن هب هللا
 . ماعنإلا غباسي سانلا عيمج رمغو © ماعلاو صاخلاا ىلع ناسحإلا ضافأو

 تدصق كلذ دنعف . هباكر مل تلمأو « هبابب لوتملا ىلإ سوفنلا تقوشنق
 ىلإ نينحلاو « ناطوألا راكذت نم نفس ام عم © ةيلعلا هترضح ىلع مودقلا

 . ناّدللا لع ىدنع لضفلا اه ىلا ىدالبل ةبحناو « نالكاو لهألا

 اهءارت دلع نم ضو لوأو 3 ى أمت ىلع تطين اهم دالب

 هر

 رفص ىف كلذو . ريغص نيبسنوتلا ضعبل "''روقرق ىفرحبلا تبكرف
 « سنوت ىلإ بكرملارفاسو . ةيرحي تلزن ىتح ترسو . نيسمخ ةنس
 ىف تلزنف « سباق ىلإ ةريغص بكرم ىف ترفاس مث . هيلع ودعلا ىلوتساف

 ةبرح ىريمأ « كم قبا سابعلا ىبأو ناوه ىأ نيلضافلا نيوخألا ةفايض

 ىف تبكر مث .مسو هيلع هللا لص هللا لوسر دلوم امهدنع ترضحو . ساقو

 بلا ىف ترس اهنمو « نايل ىلإ رحبلا ف تهجوت مث . سُفاَفَص ىلإ بكرم
 .اههنورصاح برعلاو « سنوت ةنيدم ىلإ تاقشم دعب تلصوف «برعلا عم

 )١( ةميظعلا وأ « ةلي وطلا وأ «© ةنيفسلا ٠ سوماق -



 مح ا

 اهئاطلس ؟ذ
 ليبس ىف دهاجلا «نيدلا رصانو « نيماسملا ريمأ انالوم ةلابإ ىف سنوت تناكو

 داوجو « دامآلا دسأ « مازكلا كولملا دحوأو « مالعألا ملع « نيملاعلا بر

 ريمأ انالوم نبا نسحلا ىبأ « لداعلا عشا « باوألا تناقلا « داوجألا

 ىذلا « مالسإلا نيد رصان « نيملاعلا بر ليبس ىف دهاجملا « نيملسملا

 بقانملا ىذ « هلضفو همزك رثأ راطقألا ىف عاشو <« هدوجي لاثمألا تراس

 انالوم نبا ديعس ىبأ © لضافلا لداعلا كلملا «رثآملاو لئاضفلاو «رخافملاو

 «ناميإلارصان « نيملاعلا بر ليبسىف دهاجلا «نيدلا رصانو « نيماسملا ريمأ

 عشاخلا © دجاسلا مك الا « دهأزلا دباعلا « نمحرلا تاذ ىف ةوطسلا دددشلا

 كلملا قيأو « نيعمجأ مهنع هللا ىضر « قحلا دبع نب فسوي ىبأ « حاصلا

 . نيدلا موي ىلإ مهبقع ىف

 ىنيب امل « ىسيمانلا نسحلا ابأ جاحلا تدصق سوت تلصو الو

 ىلإ ىعم هجوتو « هرادب ىئلزنأف . ةيدلبلاو ةبارقلا تادوم نم هنيبو
 هللا ىضر نسحلا ىبأ انالوم دي تلبقو © ميؤكلا (روشملا) تلخدف . (روشملا)

 ناطلسو فيرشلا زامخلا نع ىنلأسو . تدعقف دوعقلاب ىنرمأو . هنء

 «هعم هب راغملا تلعف أ هتربخأف نيجارفي نبا نع ىنلأسو . هتبجأت «رصم

 انالومل مهنم اراصتنا « مهتيذأ نم قل امو « ةيردنكسالاب هلشق مهتدارإو

 هللا دبع وبأ مامإلا ءاهقفلا نم هسلجم ىف ناكو . هنع هللا ىضر نسحلا ىنأ

 لعوبأ اههضاقس نوت لهأ نمو « غابصلا نب دم هللادبع وبأ مامإلاو « 2١١ ىطَسلا
 . ميركلا سلجملا نع تفرصناو . نوره نب هللا دبع وبأو « عيفرلا دبع نب رمع

 عضوم ىلع فرش جريب وهو نسحلا وبأ انالوم ىناعدتسا رصعلا دعب ناك املف

 خيرات ىف برغملا نم ه ٠ ١ ىصقألا برغملاب ةيلحاس ةنيدم « ( ةطسإ لإ ةبسف 00
 - برغملاو ةيقيرفإ



 دل مانا اح

 ملو . لأس امع هتيجاف دنهلا كلم نع ىنلأسف . للا خويشلا هعمو « لاتقلا

 . اموي نيثالثو ةئس تناكو «سفوتب قماقإ مايأ ميركلا هسلجم ىلإ ددرتا لزأ

 هللا دبع ايأ « مهريبكو ءاملعلا ةمتاخ مامإلا خيشلا كاذ ذإ سفوتب تيقلو

 . ىتلحر رومأ نم ريثك ف ىنثحاب و . ضرملا شارف ىف ناكو « قبلا

 رز نم ةّينادرس ةريزح ىلإ (نلصوف « رحبلا ف سنوت نم ترفاس مث
 هنأك لخدم هلو . هب ةرئاد راك بشُح هيلع بيع ىمرم امللو « مورلا

 قاوسأ هيو « اهدحأ انلخد نوصح اهفو , مهنم نذإب الإ حتفي ال باب

 « نيعبانتم نيرهش موص « اهنم هللا نصلخ نإ « ىلاعت هلل ترذنو . ةريثك

 انجرعت مث ٠ انورسأبل اهنع انجرح اذإ انعابتا لع نومزاع اهلهأ نأ انفرع اننأل

 ىلإ مث متغتسم ىلإ مث ةتوّزام ىلإ مث سنت ةنيدم ىلإ رشع دعب انلصوف اهنع
 هرعجاط حرج دإ « ناغتخزأ برقي نحن انيبف . اهنم انرفاس مث . ناسملت

 دهم هوخأو « ىجتطلا تاعي رق نبا جاحلا ىعم ناكو < ناسرافو الجار

 انؤملاس مث . اسملع انعفرو ملاتق ىلع انمزعف .رحبلا ىف كلذ دعب دبشتنملا

 تومربخ تفرعت اهبو « ازات ةئيدم ىلإ تلصوو . هلل دملاو مهانملامو

 ْ . ىلاعت هللا اهمحر ءايولاب ىتدلاو

 مركملا نابعش رهشرخاوأ ىف ةعمللا موي تاصوف « ازات نع ترفاس مث

 «رظعألا انالوم ىدب نيب تلتف « ساف ةرضح ىلإ ةئاعبسو نيسم ماع نم
 « نانع ىبأ « نيملاعلا بر ىلع لكوتملا « نينمؤملا ريمأ « مركألا مامإلا

 هنسحو ؛ قارعلا ناطلس ةبيه هتبيه ىتسنأف . هودع َتَبكَو « هولع هللا لصو

 ةعاجش هاو + قبلا كلوا نبع فاعلا نحو 4 دنلا كلم نسح

 هملعو « ناسك كلم نيد هنيدو « مورلا كلم ملح هملحو « كرتلا كلم

 . ةوالبا كلم ملع

 قلق



 ته ادب نج

 » ةريثكلا رثآملاو « .ةريبشلا مراكملا وذ لضافلا هرب زو هيدن نيب. ناكو .

 « اهبلإ لصو دق ناكذإ « ةيرصملا رايدلا نع ىنلأسف . راوذو نب نايز وبأ

 ىنزعأ ام ىلاعت هللا هديأ انالوم ناسحإ نم ىنرمغو . لأس امع هتبجأف

 نأ دعب.« ةقيرشلا هدالبب رايسنلا اصع تيقلأو . هتافاكم لو هقلاو « هركش
 « ةرسيتم اهب هكاوفلا نأل : نادْللا نسحأ اهنأ فاصنإلا لضفب تققحت

 : لاقنم نسحأ دقلو . كاذ عجبي ملقإ ّلقو . ةرذعتم ريغ تاوقألاو هايملاو

 هيلع ليد ىلو ضرأ نسحأ برغلا

 هيلإ ىعسن سمشلاو هنم 7-5 ردبلا

 راعسأ عم هراعسأ تلمأت اذإ و . ةريثك اهدئاوفو « ةريغص برغلا رخل
 . برغملا دالب لضف حالو « كلذ ىف قحلا كل رهظ « ماشلاو رصم رايد

 مهردب ةيقوأ ةرشع ىنامت باسحب عابت رصم رايد مانغألا مول نإ : لوقأن
 عابب برغملابو . برغملا هارد نم مهارد ةتس ةرقتلا مهردلاو .. ١" ةر
 امأو . ةرقنلا ثلث امهو . نيمهردب ةيقوأ ةرشع ىنامت « هرعس الغ اذإ محلا
 نم رصم لهأ هلمعتس ىذلاو . تاقوألا رثك أ ىف رصمب دجوي الف نمسلا
 ع صخلاو سدملا كلذ رثك أ نألو « برغملاب هيلإ تفتلي ال مادإلا عاونأ

 وهو « (؛الأسبباو "”جْريّتلا هيلع نولعجيو « 2” تايساررودق ىف هنوخبطي
 هنوطلُحي و هنوخبطب عرقلاو. تيزلا هيلطنولعجيو هنوخبطي «نايلخا ن هءفنص

 اهنوخبطي زوللا ناصغأ ىلعأو . كلذك اهنوخبطي, (*) ءاقملا ةلقبلاو . نيللاب

 ٠ ةصاخ ةميق وذ ةنقا زم مرد دارلات غفل وأ يحق ماذا ةعطمقلا ةرقنلا )١(.

 ٠ اهدظل اهناكم حوبت ال ةيسارردق : سوماقلا ف (1)

 ٠ برعم © منمسلا نهدوهو طيلسلا ىنعمبلقيسمك جريشلا : سوماقلا حرش ىف لاق 9
 ٠ سوماقلا حرش ٠ ةيرصم ةنل « هنم لقأ وأ سمرتلاك ًالسيلا 0
 ٠ ءاقجلا َهلقب : اضيأامل لاقي و .٠ ةلجرلا ىه ()
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 نكل . برغملاب رسيتم هلك اذهو . هنوخبطي ساقّلقلاو . ناللا الع نولعجيو

 . كلذ ىوسو لسعلاو ديزلاو نمسلاو مهلا ةرثكب هنع هللا ىنغأ

 ةيولجم اهرثك اف هكاوفلا امأو .رصم دالبب ءايشألا لقأ ىهفرَضفنأ امأو

 مها طرأ نم لاطرأ ةثالث هدنع عيب اصيخ : ناك اذإف بنعلا امأو . ماشلا نم

 « ةريثكاهب هك اوفلاف ماشلا دالب امأو .ةيِقوُأ ةرشع اتنث مهلطرو .ةرفُت هردب

 نم لطر باسم اهب عابي بنعلا نإف : انمت اهنم صخرأ برغلا داليب اهنأ الإ

 عيب هنمث صخر اذإ و . ةيبرغم لاطرأ ةثالث مهلطرو . ةرقن مهردب مىاطرأ

 ةيناثب هنم ةبحلا عابتف لجرسلاو نامرلا امأو . ةرقن مهردب نيلطر باسحب

 ةرقتلا هردلاب عابيفرّضَلا امأو . برغملا مهارد نم مهرد ىهو ؛ سولف

 هنم لطرلا اهيف عابيف م . ريغصلا مهردلاب اندالب ىف عابي امم لقأ اهنم

 . ةرقن مرد فصنو نيمرذب ملاطرأ نم

 « اراعسأ دالبلا صخرأ برغملا دالب نأ كل نيبت هلك كلذ تلمأت اذإف

 برغملا دالب هللا داز دقلو . دئاوفو قفارم اهمظعأو « تاريخ اهرثك أو

 ىذلا « نينمؤملا ريمأ انالوم ةمامإب « اهلضف ىلإ الضفو « اهفرش ىلإ افرش

 ضافأو « اهئاجرأ ىف لدعلا سم علطأو « اهراطقأ ىف نمألا لالظ دم
 اهب ماقأو « نيدسفملا نم اهرهطو « اهترضاحو اهتيداب ىف ناسحإلا باح

 « هتعاجشو هملحو هلدع نم هتققحتو هتنياعام رك ذأ انأو .نيدلاو ايندلا موسر

 . ملاظملا عقرو « ةيراملا هتقدصو « ههقفتو ملعلاب هلاغتشاو



 اننا مم امص

 هللا هديأ انالوم لئاضف ضعب كذ

 نم نيكتشال هسولج كلذ نف . باك ىف رطسس نأ 'نءرهشأف هلدع ا٠أ

 لاجرلا نيب مويلا كلذ هميسقتو « مهنم نيك اسملابة عملا موي هصيصختو «هتيعر
 ىلإ ةعملا ةالص دعب نهصصق أرقتف « نهفعضل ءاسنلا هعدقتو « ءاسنلاو

 ( نيتعركلا هيدي نيب تفقوو « اهمساي ىدون اهتيَون تلصو نمو «رصعلا
 ناسحإ ةبلاط وأ « اهفاصنإ لج ةماظتم تناك ن إف . ةطاسو نود اهماكي

 كلذ لثم:لعفو « لاجرلا صصق تئرقرصعلا تلص اذإ مث . اهفاعسإ عقو

 . ةيعرشلا ماكحألاب قلعتام مهيلإ دريف ءةاضقلاو ءاهقفلا ساجلارضحيو . اهيف
 اذه لثم هيف رهظيو « ماقلا اذه ىلع هلعفي نم كولملا ف رأ مل ءىش اذهو

 « سانلا نم صصقلا ذخأل هئارعأ ضعب ربع دنهلا كلم نإف : لدعلا

 . هيدي نيب اهبابرأ روضح نود « هيلإ اهعفرو اهصيخلتو

 ريثكلا نع افع هللا هديأ هنإف : بئاجعلا هنم تدهاش دسقف هملح امأو

 نيذلا راككلا متاركلبا لهأ نعو « هيلع ةفلاخلاو هركاسع لاتقل ضرعت نم

 ىلاعت هلوق ىنعم نيقيلا ملع ملعو « هبرب قثو نم الإ مهمئارج نع وفعي ال
 ملح نم هتدهاش ام بجعأ نم : ىَرْب نبا لاق . ( سانلا نع نيفاعلاو )
 نيسمو ةثالث ماع حنآ ىف مولا هبأب ىلع ىتودق ذتم ىنأ « هللا هدبأ انالوم

 سمأ ادحأ دهاشأ مل « نيسمو ةعبس ماع لئاوأ وهو « دهعلا اذه ىلإ

 “ع بيرح وأ صاصق « ىلاعت هللا 'دودح نم دح ىف عرشلا هلتق نم الإ هلتقب

 لثمب عمس ملو . فئاوطلا فالتخاو دالبلا حاسفناو ةكلملا عاستا ىلع اذه

 . راطقألا نم دمابت ايف الو « راصعألا نم مدقت اف كلذ



 ا ل

 « مادقإلاو تابثلا نم ةمب كلا نطاوملاف هنم ناكام لع دقف هتعاجش امأو
 داليب مويلا كلذ ربخ تعمس دقلو . مهريغو ىدأولا دبع ىنب لاتق موي لثم

 نبا لاق . الف الإو اذكه : لاقف « مهناطلس دنع كلذرك ذو . ناذوسلا

 . ىداعألا متازهو داسآلا لثقب نورخافتي نومدقألا كولملا لزي مل : ىّدْح
 « دسألا ىلع ةاشلا لتق نم نوهأ هيلع دسألا لتق ناك هللا هدبأ انالومو

 «10هللس زوم ةرومعملا نم نيراجتنلا ىداوب شيلا ىلع دسألا جرح (ىل هنا
 «هللا هدبأ انالوم هيلإ زرب « لاجرلاو ناسْرُفلا همامأ ترفو « لاطبألا هنماحتو
 هير ةنعط هينيع نو خلاب هنعطف « هل بيهتمالو «هب لفتح ريغ

 : مفللو نيديلل اعيرص

 مادقإو « مهشويج توُبُشب كوللل تقفتا اهنإف ىداعألا متازه امأو

 انالوم امأو . لاتقلا لع ضيرحتلاو توبثلا كولملا ظح نوكيف « مهناسْرف
 « سانلا رارقي هماع دعب © ةعزكلا هسفنب ادرقنم هودع ىلع مدقأ هنإف هللا هدبأ

 « ءادعألا بولق ف بعرلا عقو كلذ دنعف . لتاقي نم هعم قبب مل هنأ هققحتو

 هللا لضف كلذو . دحاو مامأ ممألا رارف بئاجعلا نم ناكف . همامأ اومزهناو

 . نيقتلل ةبقاعلاو « ءاّشل نم هينوي

 دعب موي لك ىف ملعلا سلاجم دقعي ىلاعت هللا هدأ وه اهف ملعلاب هلاغتشا امأو

 هرصق دجسمب ةباطلا ءابجنو ءاهقفلا مالعأ كلذل رضحيو . حبصلا ةالص

 هيلع هللا لص ىفطصملا ثيدحو « مظعلا نآرقلا ريسفت هيدي نيب أرقيف . ميركلا
 ملع لك ىو ١ ةفوصتملا بتكو « هنع هللا ىضر كلام بهذم عورفو 3 سو

 نم ةقئارلا هتككن قليو « همهف رونب هتالكشم ولحي ؛ لعمل حدقلا هل اهنم
 . نيدشارلا ءافلحخللاو نيدتهملا ةمئألا نأش اذهو . هظفح

 ٠ اهرواجي ام اهزوو < برغملا ىصقأب ةثيدم : الس



 اسهل ؟مآ] اح

 تيأر دقف.: ٠ ةياهنلا هذه ملعلاب هتيانع تغلب نم ايندلا كولم نم رأ لو
 «:ةصاخ تالوقعملا مولعلا ىف حبصلا ةالص دعب هيدب نيب ركاذَتب دنهل كلم

 بهذم ىلع عورفلا ىف ةعملا ةالص دعب هيدب نيب رك اذ ةواللا كلم تبأرو
 ءاشعلا ىتالصل ناتسكرُش كلم ةمزالم نم بجعأ تنكو . ةصاخ ىعفاشلا

 تاواملل هللا هديأ انالوم ةمزالم تبأر ىتح « ةعانلا ىف حبصلاو ةرخآلا

 . ءاشل نم هتمحرب صتخي هللاو . ناضمر مايقلو « ةعامللا ىف اهلك

 نكي مل « اراهتو اليل ملعلاب الإ لغشهل سيل املام نأ ول :ىَرْج نبا لاق
 « ةمألا رومأب هلاغتشا عم « مولعلا ىف هللا هديأ انالوم بتاع ىندأ ىلإ لصي

 نم دحأ هرشابب ملامهكلم لاح نم هترشابمو « ةيئانلا ملاقألا ةسايسل هريبدتو

 هسلحي عقت الف هلك كلذ عمو . نيمولظملا تاراكش ىف هسفنب هرظنو « كولملا
 « اهقئاقد ىف ثحاب و « اهَلكشم الج الإ « ناك ملع ىأ ىف ملع ةلأسم ميركلا
 . اهتاقتُكم نم مهتاف ام هسلج ءاملع ىلع كردتساو « اهضماوغ جرختساو

 قاحنو(١)موقلا تاراشإ مهفف « قوصتلا فيرشلا ملعلا ىلإ هللا هديأ امس مث

 « هتيعر ىلع هتقفشو « هتعفر عم هعضاوت ىف كلذ راثآ ترهظو « مهقالخأب

 لمعتساف « هسفن نم اليزح اظح بادآلا ىطعأو . هلك هسأ ىف هققرو

 « ةديصقلاو ةعوكلا ةلاسرلا هنع"”تراصو .امقوم اههظعأو «اعزتم اهتسحأ
 نيلسرملا ديس ةضور « ةرهاطلا ةسدقملا ةفيرشلا ةضورلا ىلإ امهثعب ناتللا

 ىذلا هدب طخب امهتكو ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر « نيينذملا عيفشو

 « هءاّشنإ نامزلا كولم نم دحأ طاعتي مل ءىش كلذو . انسح ضورلا لجحي

 . هك اردإ مارالو
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 ب ؟موب دس

 املع طاحأو « ىلاعت هللا هدأ هنع ةرداصلا تاعيقوتلا لمأت ._ددزمو. .

 « اهيلع هرطف ىتلا ةغالبلا نم انالومل هللا بهو ام لضف هل حال « اطوصحت

 نم هب سمأ امو ةيراخاهتاقدص امأو .اهنم بستكملاو ىعيبطلا نيب هل عمجو

 هلعش ملام كلذف « رداصلاو دراولل ماعطلا ماعطإل © هدالب عيجت اياوزلا ةرامع

 هللا هديأ انالوم هيلع داز دقو . دمحأ كياتأ ناطلسلا ريغ « كولملا نم دحأ

 نيرتسنملا ىلع عرزلاب قدصتلاو « موي لك ماعطلاب نيكاسملا ىلع قدصتلاب
 ْ . تويبلا لهأ نم

 رطخت مل ارومأ تاقدصلاو مكلا ىف هلل هدأ انالوم عرتخا : ىزج نبا لاق

 نبك اسملا ىلع تاقدصلا ءارحإ اهنف .نيطالسلا اهيلإ تدتهاالو « ماهوألا 9

 عيمج ىف نينوجسلإ ةرفاولا ةقدصلا نيبعت اهنمو . ماودلا ىلع هدالب نم دلب لكب

 . هب عافتنالل ارسيتم ازورخع ازيخ تاقدصلا كلل نوك اهن.و . اضيأ دالبلا

 عيمجب دجاسلل نيمزالملاو حياشملاو زئاجعلاو ءافعضلاو نيكااسملا ةوسك اهنمو
 عمتجي اب قدصتلا اهنمو . ىضألا ديع ىف ءالؤهل اياحضلا نييعت اهنمو . هدالب

 مويلا كاذل اما 1«ناضمر نم نيرشعو ةعبس موي هدالب باوبأ باجي ىف

 ع ميوكلا دلوملا هليل دالبلا عيمج ىف سانلا ماعطإ اهنمو . هقحب امايقو ميؤكلا

 . مهدوأ اهينوميقي ءافعضلاو ١ 'ىنمزلا ىلع هتقدص اهنمو .هعسر ةماقإل مهعاتجاو

 (© فئاطقلاو ةريثولا ١ سفانأطلاب هترضحب نيكاسملا ىلع هتقدص اهنمو

 نم دلي لك ىف تاناتسّراملا ءانب اهنمو .ريظن امل عيال ةمزكم كلتو . دايحلا
 مهتلب اعمل ءابطألا نييعتو © ىضرملا نول ةريثكلا فاقوألا نيبعتو « هدالب

 بورضو مراكملا عاونأ نم هيف عدنأ امه كلذ ريغ ىلإ . مهبط ىف فرصتلاو
 . همعن شو هيدايأ هللا ًافاك .رثآملا

 - طاسبلا ىهو هسفتط عمج قل . ةهاعلاوذ وهو نيمز عمب (1)

 .٠ لمج راثد : هفيطق عج فرغ



 دس ممم

 . تاقرطلاب ذخرؤت تناك ىتلا 00ِتّولا اهنف «ةيعرلا نع ملاظلل هعفر امأو
 هللا دنعامو . هيلإ تفتلي ملف مظع يي اه ناكو اهمجر وحمب للا هديأ ىمأ
 لوقي هللا هدبأ هتعمسدقو . روهشم أف مالا ىدبأ هفكامأو . قيأو ريخ
 ملولو : رب نيا لاق. ةيصولا كلت ىف مهيطدكوي و . ةيعرلا اوملظنال : هلامل
 ناك ىذلا « «*فييضتلا هعفر الإ هتيعرب هللا هدبأ انالوم قفر لرم نكي

 لدعلا ىف ارثأ كلذ ىفكل « ايطرلا نم هنوذخأي دالبلا ةالوو ةاكزلا لامع

 نه طسو ©« ملاظملا نم عفر دقو فيكف . ارهاب قفرلا ىف ارونو « ارهاظ
 . رصحلا هب طيحيالام قفارملا

 « نينوجسملاب قفرلا نم ميوكلا هرهأ نم اذه فيفصت مايأ ىفردص دقو
 « هناسحإب قئاللا وهام « مهنم دخؤت تناك ىتلا ةليقثلا فئاظولا عفرو

 نم ردص كلذكو . راطقألا عيمج كلذي سمألا لهشو . هتفأر نم دوهعملاو
 عدرو ةماظلا رحز هيفام ماكحلاو ةاضقلا نم هروج تن نع ليكتلا
 ىلع هتظفاو « داهملبا ىلع سلدعألا لهأ ةنواعم ىف هلعف امو . نيدتعملا
 دادعإب « ودعلا دضع ىف هتفو » حالسلا او تاوقألاو لاومألاب روغتلا دادمإ

 برغملا لهأ نع هملع بغي ملريهش سمأ كاذف « ةوقلا راهظإو دنملا
 . كولملا نم دحأ هيلإ قبس الو « قرشملاو

 «دادس نم هللا هليأ انالوم دنعام ملع ىلإ فوشتملا بسح : ىزحنبالاق
 سليارط ةنيدم ءادف ىف هلعفام « نيرفاكلا موقلا عافدو « نيماسلل رطقلا

 هدأ ىأرو « الإ ناودعلا لب دمو « اهلع ودعلا للوتسا املا اهنإف : ةيقيرفإ

 . ةيبرع ريغ ةيمسنلاو ٠ سوكملا ديري (1)
 هسفنل لماعلا هذخأي ام انه فييضتلاب دارملاو ٠ افيَض هيلع هلْرنأ ىأ هفيضردصم ()

 . ةيحالطصا ةيمس « ةموكحل هذخأي ام ىلع ةدايز
 - نيسلارسكي © ءادعألا نم دالبلا ةيامل ةدعلا دادعإ (7)



 دل مه د

 همادخ ىلإ بتك « راطقألا دعبل ىتآتبال اهترصنل شويمللا ثعب تأ هللا
 .نيعلا بهذلا نم رانيد فلأ نيسمجم تيدقق «لاملاب هودي نأةيقيرف|دالبب
 رزنلا اذهب رافكلا ىديأ نم اهعجرتسا ىذلا هلل دملا : لاق كلذ ريخ هغلب املف

 ىلإ ةئيدملا تداعو « ةيقيرفإ ىلإ ددعلا كلذ ثعبب نيهل ىمأو . ريسبلا

 ريطانق ةسمخ هدنع نوكت ادحأ نأ ماهوألا ىف رطخي ملو . هدب ىلع مالسإلا

 :رامو.# ةليب هب رم قانودبأ االزد املج حم اهضااردن عذلا قف
 انالوم لاعفأ نمعاش امجو . اهلاثم مهيلع زعو « اهلاثمأ كولملا ىف لق « ةقئاف

 دّدع نم هراثكتساو « لحاوسلا عيمجب )١( نافجألا هوان داهملا ىفهللا هديأ

 مزحلاب اذخأو « ةازغلا مايأل ادادعإ « ةنداهملاو حاصلا نامز ىف اذهو ٠ رحبلا

 ةتاناج لابج ىلإ هسفنب هللا هدبأ ههجوتب كلذ لك أو .رافكلا عاطأ عطق ف

 نم كلذب هل امردق رهظي و « ءاشنإلا بشحلاا عطق رشابيل « طرافلا ماعلا ىف

 انقومو « ىلاعت هللا تاوئ ايجرتم « داهمللا لامعأ هتاذب ىلوتبو « ءانتعالا

 « ءاضييلا ةنيدملاب ديدحلا دجسملا ةرامع هتلاهديأ هتانسح ظعأ نمو ( عجر )

 عيدبو رونلا قارشإ و «ءانبلا ناقتإ و نسملاب زاتمأىذلا وهو. "للعلا هكلم راد

 ةبصقرواجيام « رصقلاب فورعملا عضوملاب ىريكلا ةسردملا ةرامعو « بيترتلا

 نسحو ءام ةرثكو اعادبإو انسحو اعاسنتا ةرومعملا ف امل ريظنالو . ساف

 ةرامعو « اههبس ام ناسارحتو قارعلاو رصمو ماشلا سرادم ىف رأ لو . عضو

 اضيأ اهلل لثم الف « ءاضيبلا ةنيدملا جراخ صنخلا ريدغ ىلع ىمظعلا ةيوازلا

 ةيواز قرشلاب اهتيأر ةيواز عدبأو . اهعنص عيدبو « اهعضو بيع ىف

 نأل « نافليا وأ تانمَلَيا : لوقي نأ ىخيذي ناكو ٠ مدقت اك برختل راككلا بكارملا (1)

 فلؤملا مالك ن م رهظي و . اذهك مالك ىشاولا ىف بس دقو ٠ رهظ (هف هيبشتلا لع ةيفحج درفملا
 ٠ ىرت ايف هل هجوالو ( نفحب ) درفملا نأ ريتعي هنأ



 0 ا

 . اناقتإ واماكحإ دشأو اهنمعدبأ هذهو .رصانلا كلملا اهانب ىلا (صوقايرس)
 هلئاضف عفاكيو © ةفيرشلا هدصاقمب هللا هديأ انالوم عقني هناحبس هللاو

 . همالعأو ةرّفلملا هتب ولأ رصنيو «همايأ نيماسملاو مالسإلل يديو «ةفيملا

 ماقملا اذه ةدهاشم ىل تلصح املو : لوقتف ةلحرلا كذ ىلإ دعنلو

 « ةدلاولاربق ةرايز تدصق « ممعلا هناسحإ لضف ىنمعو « ميوكلا

 اهب تقاف « ةتبس ةئيدم ىلإ تهجوتو « اهترزو ةجنّط ةدلب ىلإ تلصوف
 ىل نوكي نأ تدرأف . هللا ىنافاع مثرهشأ ةثالث ضرملا اهب غباصأو . ارهشأ

 «سلدنًالادالب ىلإ تلصوف «ةتبس نم رحبلا تبكرف .طاب رلاو داهحللا نم ظح

 قلل روخذم باوثلاو « نكاسلل روفومرحألا ثيح « ىلاعت هللا اهيرح

 ليلا هراصحو « سُنوفلأ مورلا ةيغاط توم ْيِإ كلذ ناكو . نعاظلاو
 هذخأف .نيماسلل سلدنألا دالب نم قب ام ىلع ىلوتسد هنأ هنظو « رهشأ ةرشع

 . هنم افوخ سائلا ٌدشأ ناك ىذلا ءابولاب تامو . بستحي مل ثيح نم هللا

 لضافلا هبيطخ هب تيقلف .حتفلا لبج ةيسلدنألا دالبلا نم هتدهاش دلب لوأو

 . تلزن هدنعو . "ىربريلا ىسيع هيضاقو « ”ىدرلا جارسلا نب ىحي ايركز أ
 « هنع هللا ىضر نسحلااوبأ انالوم هب قبام بئا تس أر ف « لبحلاا لع هعم تفوظتو

 تنك ول تددوو . هللا هدبأ نالوم كلذ ىلع داز امو « ددعلا نم هيف ٌدعأو
 ْ . رمعلا ةيابن ىلإ هب طبار نمم

 قولح ىف اهم ضرتعملا « مالسإلا قُم وه حتفلا لبج : "ىَرْعب نبا لاق
 «هيلإ ةبوسنملا هنع هللا ىضر نسحلا ىنأ انالوم ةنسح « مانصألا ةدبع

 « دانجألا داسآر قمو « داهملا دّدع لحم . هيدي نيب ارون اهمدق ىتلا هتبْرفو
 فومل:ا ةرارم دعب سلدنألا لهأ قاذأو « نامبإلا رصن نع ٌرتفأ ىذلا رغثلاو

 ىلوم دايز نب قراط لزن هب و . ريكألا حتنفلا أدبم ناك هنمو . نامألا ةوالح



 دل ممل

 2-5 ه سرك

 لبجو « قراط لبج : هل لاقيف « هيلإ بسنف . هزاوج دنع ريصن نب ىسوم

 ىلإ ةيقاب هعم نمو هانب ىذلا روسلا اياقبو . هنم ناك هآدبم نأل « حتفلا

 « ةريزحلا زاصح دنع هب ىتماقإ مايأ اهتدهاش . برعلا روسي ىمست « نآلا

 . هللا اهداعأ

 ىدبأ نم هعجرتساو « هيلع هللا ناوضر « نسحلا وبأ انالوم هحتف مث

 هدلو هراصح ىلإ ثعبو . اقينو ةنس نيرشع هل مهكلمت دعب « مورا
 . ةرارخلا ركاسعلاو ةلئاطلا لاومألاب هديأو « كلام ابأ ليلا ربمألا

 . ةناعبسو نيثالثو ةثالث ماع ىف كلذو . رهشأ ةتس راصح دعب هحتف ناكو

 هللا همحر نسحلا وبأ ةالوم هب ىنبف . هيلع نآلا وه ام ىلع ذئنيح نكي لو

 « اريغص اجرب كلذ لبق تناكو « نصحلا ىلعأب ىمظعلا ةرثأملا هيلع ىلاعت

 نكي ملو « ةءانصلا راد هب قبو . هناكم اهانبف « قيناجملا راجحأب مّدبت

 راد نم ذخآلا « ءارملا ةبرتلاب طيحنا مظعألا روسلا نب و . ةعنص راد هب

 دهع هللا هديأ نانع وبأ نينمؤملا ريمأ انالوم ددج مث . ١21ةَدمرَقلا ىلا ةعنصلا

 هراوسأ مظعأ وهو . حتفلا فرطب روسلا ءانب اهب دازو « هتيسحتو هنيصحت

 لماعو .ةماعلاقفارملاو تاوقألاو « ةرفاولا ددعلاد لإ ثعب و .اعفن اهمعأو ءانَغ

 ةريخألا رهشألا ىف ناك (ملو . صالخإلا قدصو ةينلا نسحب هيف ىلاعت هللا

 هللا هديأ انالوم نيقيرثأ هيف رهظ ام حتفلا لبحي عقو « نيسمنو ةتس ماع نم

 . ةيفاكلا ةداعسلا نم هلدرّطا ام قادصم نابو « هللا ىلع هرومأ ىف هلكوت ةرمثو

 نب نسملا نب ىسيع « ءاقشلاب هل مح ىذلا « نئاكلا لبلبا لماع تأ كلذو

 رهظأو « ةعاملا ةمصع قرافو « ةعاطلا نع ةلولغملا هدب عزنا « ليتم ىأ

 ىمعو © هلاجر نم سيل ام ىطاعتو « قاقشلاو ردغلا ىف حمج و « قافنلا

 ىلع قفنت ةنتق أدبم كلذ .سرأ سانلا مهوتو هل امو سلا هلاح أدبم نع

 : ديمرقلا عنصم ةدمرقلاب دارملا قلل



 دس م8مهوا دس

 ةداعس تكفل . لاجرلاو ناسرفلاب اهئاقتال دعتسنو « لاومألا مثارك اهئافطإ
 ةداعلا قارختاب هنيقي قدص ىضقو « مهوتلا اذه نالطبب هللا هدأ انالوم
 اوراثو « مهرئاصب لبحلا لهأ عجار ىتح ةريسد مايأ الإ نكت ملف . ةئتفلا هذه ىف

 اوضبقو « ةعاطلا نم بجاولاب اوماقو « فلاخملا ّيشلا اوفلاخيو «رئاثلا ىلع
 «ةياعلا ةرضحلا ىلإ نيِدَّقصم اهب ىّنأو «قافنلا ىف هل دعاسملا هدلو لعو هيلع
 : امهرش نم هللا حارأو « نيب ر احلا ىف هللا كح امهيف ذفنف

 سلدنألا داليب ةيانعلا نم هللا هديأ انالوم رهظأ ةنتفلا ران تدمج (ملو

 كرابملا « دعسألا هدلو حتفلا لبج ىلإ ثعب و « اهلهأ باسح ىف نكي ملام

 . ىلاعت هللا هدعسأ « ديعسلاب ةيئاطلسلا تاهسلا نه قعدملاوكب ابأ ء دشرألا

 مهيلع ٌندأو « لاجرلا ةافكو لئابقلا هوجوو « ناسْرُفلا داجنأ هعم ثعبو
 مل لذبو « مراغملا نم مهدالب ررحو « عاطقإلا مل عسوو « قازرألا
 . تاسحإلا ليزح

 « هلكش هبشن لكش ءانبب هللا هديأ ىهأ نأ لبحلا رومأب هماّتها نم غلب و

 ع هدجاسمو هتعنص رادو « هباوبأو هنصحو هجاربأو هراوسأ لاكشأ هيف لثف
 ةيرالا نم ب لصتا انو. للا ةروضو + هكرز )721 رهلاو هدنع نزاَعو

 فرعي © اناقتإ عانصلا هنقتأ « ابيع الكش ناكف ٠ كلذ عنصف . ءارملا

 ىلإ هدبأ هقوشنل الإ كلذ امو . لاثملا اذه دهاشو لبحا دهاش نم هردق
 رصن لعجي ىلاعت هللاو . هدادعإو هنيصحتب هممهتو « هلاوحأ عالطتسا
 . حتتفلا ىف هلي ام قةحيو « هيدي ىلع ةيبرغلا ةريزحلاب مالسإلا

 دع هللا دبع ىبأ « قاَقملا غيلبلا بيدألا لوق دييقتلا اذه نيح تيكذتو
 نم « كرابملا لبخبا اذه فصو ىف « هللا همحر ىِبْنَلَبلا فاصرلا بلاغ نبا
 : اطوأ ىلا لم نب نمؤملا ديع حدم ىف ةريهشلا هتديصق

 1 ناطماسلا تالف هيف عمت ملظعلا تيبلا وهو  ىره عمي 95



 مس "مو

 يون نمو ملع نم تش تئش ام تسبق رولا بناج نم ىدها ران تئج ول

 دعب « هيلإ قسم مل ىذلا عيدبلا نم وهو لبحلا فصو ىف لوقي اهفو
 : اهزاوجو نفسلا هفصو

 لبج نم نيحتفلا لبج ثمر تح
 (90 سلم 1١ هئانهتىف فنألا غاشنم

 هقرفم 57 ليلكت ىلع موجنلا ىبمع

 ابهئاوذ نم هتحسم امبرف

 تذخأ امب هايانث نم دردأو

 (:) اهرطشأ مايألا ِبَلَح كن

 ىف رااردلا لاوس وطنا دكيقم

 اكتفمقارطإلاو تمصلالصاو دق

 . نوللا انه ءانحسلا (1)

 ٠ داوسلا ىلإ ةربغلا 25

 ٠ جاتلا وهو ليلك إلا هسايلإ (؟)

 . نذألا لي امم سأرلا رعش ملفعم

 عبدألا اياثثلا ىدحإ اًضيأ صو ٠ لبخلا ىف قيرطلا ةينثلاو ٠ نانسألا بهاذ دردألا

 روكذم لابجألا ىف ردقلا مظعم
 روروزم ريغ 0 مغلا نم هل

 ريناثدلا لثم ةمئاح وللا ىف

 رورجم (40هيدوق ىلع لشف لكب

 (© ريراهدلا داوعأ مجاعم هنم

 "') ريعلل ريعلا ىداح قوس اهقاسو
 (ة'روظنمو ضامنم هن سحأ بيج

 كسي

 *” ريراسألا رفعم ةنكسلا ىدأب

 رادقم ىرل هناسأب هضع اذإ دوعلا محي نم « مجعم عمج مجياعملاو - مقلا مدقم ىف

 . هلدحاو ال « ةيضاملا تامزألا ريراهدلاو ٠ هتبالص

 ٠ اهرشو اهريخ هب نع

 اهقئاسريعلا ىداح 290
 هراظتنملارواظتملا 28

 ٠ ةريملا لمت ىلا ليإلا ريعلاو ٠

 5 اهطوطخ ةبملا نيراسأو ءررس عجبرارس أ ورارسأ عجب ييراسأ



 ا لل

 هدو

 (1"ريسقو كد نم نيديعولا فوخ -- ام دكن ةنلأذخ

 روذحم لك رم ادغ نئمطي نأ ةفجار ضرألا ٌلابجو هب قلخأ

 . "ىلع نب نمؤملا دبع حدم ىلع هتديصق ىفرقسا مث

 تجيرخ مث : لاق « هللا دبع ىبأ خيشلا مالكىلإ دعنلو :"ىَرحب نبا لاق
 اهلمبأو نيماسملا لقاعم عنمأ نم ىهو « ةّدْنر ةنيدم ىلإ حتفلا لبج نم
 ع "”ىبكسعلا دواد نب ناولس عيبرلا وبأ خيشلا كاذ ذإ اهدئاق ناكو . اعضو

 هيقفلا ا تيقلو . ةطوطب نب يحين دع مساقلا وبأأ هيقفلا ىمع نبا اهيضاقو

 . هلزتم ىفاضأو ."ى رقاشَتحْلا ىسوم نب فسوي جاجا ابأ بدألا ىضاقلا

 فورعملا مهاربإ قاحسإ ابأ لضافلا جالا ملاصلا اهبيطخ اضيأ اهب تيقلو

 ةعامب اهب تيقلو . برغملا دالب نم الس ةنيدمب كلذ دعب قوتملا رشا
 . مايأ ةسمخ اهب تقأو . هاوسو رافصلا هللا دبع مهنم نيهلاصلا نم

 ديدش بعص امهنيب ايف قيرطلاو « ليم ةنيدم ىلإ اهنم ترفاس مث
 نامرفلا نم ةعامجب اهب تدجوو . ةبّصخ ةنسح ةديلب ةلب مو . ةروعولا
 ىنمصع ىلاعت هللا نإ مث . مهتبحص ىف هجوتلا تدرأف « ةقلام ىلإ نيهجوتم

 ىف تجرخو . هركذتس اك « قيرطلا ىفاءرصأف ىلبق اوهجوت « هلضفب

 سرفب ترمه « لبس وح ىف تلخدو تدل م زوح تزواج (ماف « هرثا

 قبارق « ضرألاب ةحورطم كم ةّققي تورم م قدانحللا ضعب ىف تيم

 3 (؟”روظاتلا جرب ىامأ ناكو كلذ

 )١( ريس وأ كدي نأ هفوش نم هنول ريغت لبخلا اذه نأ ىنعي . نوللا رثت ةدكلا «<

 ةمايقلا موي كلذو ٠

 نم فرش نم انه دارملا نكلو .٠ روطانلا اذكو © لختلاو مركلا ظفاح وه روظانلا (؟)
 ٠ رعريغ ىنعملا اذهب وهو ٠ دعب نع رظنيل لاع ناكم



 مص 4] ا بس

 تمدقت مث . جربلا تحاض هب رننال ودع انعناه.رهلظ ول. : ىمفن ىف تلقف
 تعمس ذإ كلانه انأ انيبف . الوتقم اسرف اهيلع تبدجوف كلانه راد: ىلإ

 تدجوف مهلا تدعف « ىباحصأ تمدقت دق تنكو « ىقلخ نم حايصلا
 « كلانه ترهظ ودعلل (نافجأ) ةعيرأن أ ىنماعأف « ليس نصح دئاق مهعم
 ناسرفلا مهبرف « جربلاب (روظانلا) نكي ملو . ربلا ىلإ اهترامع ضعب لزنو

 دحاو رفو «مهدحأ ىراصنلا لتقف . رشع ثا اوناكو «ةّلب سم نم نوجراخلا

 ةحورطم هتفق تدجو ىذلا وهو «تاوح لجر مهحم لتقو « ةرشعلا رس و

 . ضرألاب

 ىلإ هدم ىناصويل « هعضوم ىف هعم تيبملاب دئاقلا كلذ ىلع راشأو

 : هيلع ةاسرم ةروك ذملا نافجألاو « ةطبارلا نصح هدنع تبف . ةقّلام

 اهدالب و سلدتألا دعاوق ىدحإ « ةقلام ةنيدم ىلإ انلصوف دغلاب ىعم بكرو
 د اوقلاو تاريللا عرفك ةريهللاو ىلا قفار ني ةمئاع 6 ناقل
 اهئامزو . . ريغص مهردب لاطرأ ةينامث باسحب اهقاوسأ ىف عابب بنعلا تأر

 اهزاوحأ نمو اهنم نابلجيف زوللاو نيتلا امأو . ايندلا ىف هلريظن ال ىتوقايلا
 بيطخلا راشأ كلذ ىلإو - رب نبا لاق . برغملاو قرشملا دالب ىلإ
 ' : سينجتلا حيلم نم وهو « هلوق ىف قلاىلا ىلع نب باهولا دبع دم وبأ

 اهنيتأي كلجأ نم كلفلاف ابنيتاب تييح ةقلام
 ىهن ىتايح نع ىيبطل اه لع ىف كنع ىيبط ىبن

 ىلإ اهنم بلحيو © بيجملا بذملا راخفلا عنصي ةقلامبو ( مجو)
 هل ريظن ال هنحصو « ةكرللا ريهش ةحاسلا رييك اهدجسمو . دالبلا ىصاقأ

 اهيضاق تدجو ةقلام تلخد (ملو . 1”ةديعبلا ميراتلا راجنأ هيف :نسحلا ىف

 ىلو اهبيطخ نبا رفعج ىنأ لضافلا اهبيطخ نبا هللا دبع ابأ لضافلا بيطخلا
 ا ةيلاملا (0)
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 هوجوو ءاهقفلا هعمو « ظعألا عماحلاب ادعاق «ىلامشطلا هللا دبع ىبا ىلاعت هللا
 : هل تاق. مهرك ذ مدقت نيذلا ىراسألا ءادف مسرب الام نوع © سانلا

 بجسف « رهدعب ىل قفتا اب هتربخأو . مهنم ىلعجي ملو ىنافاع ىذلا هلل دجلا
 . هللا هر « ةفايضلاب ىكإ ثعبو « كلذ نم

 :ىهو . اليم نورشعو ةعبرأ امهنيبو « شأب ةنيدم ىلإ اهنم ترفاس مث
 ام لثك « نينلاو هكاوفلاو بانعألا اهفو « بيع دجسم اهب ةنس ةئيدم

 عضولا عيدب دجسم اهل ةريغص ةدلب ىهو (1!ةمحلا ىلإ اهنم انرفاس مث . ةقلاع
 ليم دلبلا نيبو ابنيب و . اهب داو ةّفض ىلع ةراحلا نيعلا اهبو ع ءانبلا بيبي
 . ءاسنلا ماحتسال تيب و « لاجرلا ماحتسال تيب كلانهو . هوحن وأ

 . اهندم سورعو سلد'ألا دالب ةدعاق «ةطانرغ ةئيدمىلإ اهنم ترفاس مث

 رهن هقرتخي « اليم نيعبرأ ةريسم وهو « ايندلا دالب ىف هل ريظن ال اهجراخو

 تاضايرلاو نانحلاو نيتاسبلاو . ةريثكلا راهمألا نم هاوسو « روهشملا لَ
 «عمدلا نيع اهعضاوم بيجع نمو .ةهجلك نم اهب ةقدحم موركلاو روصقلاو
 : ىزح نبا لاق . اهاوسد اهل لثم ال « نيتاسبلاو ضايرلا هيف لبج وهو
 نكلو «ةطائرغ فصو ىف لوقلا تلطأل ةييصعلا لإ بسنأ نأ يشخ الول
 دهم ركب ىأ انخيش رد هللو . هيف لوقلا ةلاطإل ىنعمال اهراهتشاك رهتشا ام

 : لوقي ثيح « ةطانرغ ليزن سلا نيريش نب دمحأ نبا
 ادررط ريجي وا انيزح رس ًاّوبنم ةطانرغ رم هللا كَ
 اديلج ندع جلتلاب اهحراسم ىأر ام دنع ىحاص اهنم مرت

 ادورب روكي ال رفث ريح امو 2" هب ْتْلهَأ نم هللا ناصرغنلاىه
 نيعلل ةدليلا هب تيم ٠ توقاي هأ ىضرملاو هالعألا اهب قستسي ةراخلا نيعلا : ةحلا 0 1١(

 ٠ اهب ىلا ةراخلا

 الهأ : هل تلاق : هب تاهأ (؟)



 د مها ب

 اهئاطلس ؟ ذ

 نبا فسوي جاجا وبأ ناطلسلا اهيلإ ىلوخد دهع ىف ةطانرغ كلم ناكو

 ملو . رصن نب فسهوي نب ليعاع| نب جرف نب ليعامسإ ديلولا بأ ناطلسلا

 ةلضافلا ةح اصلا ةرحلا هتدلاو ىلإ تثعبو . ه ناك ضيم ببس هقلأ

 ىضاق مهنم « اهئالضف نم ةلمج ةطانرغب تيقلو . اهب تقفترا بهذ ريناندب
 « ىتبسلا ىنيسحلا دع نب دمحأ نب دع مماقلا وبأ خيلبلا فيرشلا اهب ةعاجلا

 « ىنايبلا ميهأربإ نب دم هللا دبعوبأ ملاعلا بيطحللا سردملا اهبيقف مهنمو

 . بَل نباب ريهشلا مساق نب جرف ديعس وبأ بيطملا اهئرقمو اهملاء مهنمو

 نب دهم نب دع تاكربلا وبأ «رهدلا ةقرطو رصعلا ةردان « ةعاملا ىضاق جيمي

 ناتس ىف هتيقلف «مايألا كلت ةيرملانم اهملع مدق « ىمَبعلَبلا ىَلَسلا مهاربإ

 انقأو . مصاع نب هللأ دبع ىلأ ليلحلا بتاكلا هيقفلا نبا دم مساقلا ىبأ هيقفلا

 . ةليثو نيموي كلانه

 هللا دبع وبأ خيشلا انعتمو «ناتسبلا كلذ ىف مهعم تنك: ”ىَرحب نبا لاق

 هنم اندفتساو « اهبف مهيقل نيذلا مالعألا ءام“أ هنع تديقو « هتلحر رابخأب

 ديجنا رعاشلا مهنم . ةطانرغ لهأ هوجو نم ةلمج انعم ناكو . ةبيجعلا دئاوفلا

 اذهو ."ّىاَنْما مظعلا دبع نب ناوضر نب دمحأ رفعج وبأ « نأشلا بيرغلا

 رعشلا ىف غبن هنإ مث .ملعلا بلطي ملو « ةيدابلاب شن هنإف « بيمع هسمأ ىتفلا

 : هلوق لثم « ةبلطلا رودصو ءاغلبلا راك نم هعوقو ردنب ىذلا « ديحلا

 ةقمرت ىلا سيلا هباب التم ىداؤف راتخا نماي
 نادم

 ةقلخي ومكفيط اوثعباف  مكدعبىداهم بابلا حتف



 دم موعد

 رمع ىلع ابأ هيقفلا « اهب نيفوصتملاو خويشلا خيش ةطانرغب تيقلو (عجر)
 هتب وازب امايأ تققأو .قورحما ن , دهم هللا دبع ىبأ « لولا حلاصلا خيشلا نيا

 ةيوازلا ةرايز ىلإ هعم تهجوت وتو . ماكإلا دشأ ىنمرك أو «ةطانرغ جراخيتلا

 جرا ىلع ليم لبج باقعلاو . باقعلا ةطبارب ةفورعملا « ةكربلا ةربشلا

 مجعلا ءارقف نم ةلمج ةطانرغبو . لايمأ ةينامث وحن امهنيب و « ةطانرغ

 ' مهدالبب اههيشل اهونطوتسا

 نصح ىلإ مث«ةقلام ىلإ مث « شاب ىلإ مث هما ىلإ ةطانرغ نم تلعر مث
 ىلإ هنم ترفاسمث .هك اوفلاو راجتألاو هايملا ريثك نسح نصح وهو «ناوك د

 «ىعابرلا نايلس نبع نسحلا وبأ انخيش ىئلزناف «حاير ىب ةيرق ىلإ مث «ةَتْير
 ىئفاضأو . دراولاو رداصلا معطي نايعألا ءالضفو لاجرلا ءامك دحأ وهو

 .ىذلا 0 نفحلا ىف رحبلا تبكرو . حتفلا لبج ىلإ ترفاس مث . ةنسح ةفايض

 اهب تقأو « اليصأ ىلإ اهنم ترفاس مث .ةّنبَس ىلإ تلصوف . الوأ هبف تحب

 ىلإ تلصوف الس نم ترفاس مث . الس ةنيدم ىلإ اهنم ترفاس مث . اروهش
 «راطقألا ةعستم «ءاجرألا ةحيسف «ندملا لمجأ نم ىهو شك | سم ةنيدم

 دجسعي فورعم ا مظعألا اهدجسك « ةمخضلا دجاسملا اهب « تاريخا ةريثك

 « اهنم دلبلا عيمجب ىل رهظو اهتدعص «ةبيجعلا ةلئاهلا ةعمؤصلا هب و . يلا

 .نسحأ دادغب قاوسأ نأ الإ «دادغبب الإ هتهبش اف« بارحلا هيلع ىلوتسا دقو

 نم ىهو» ةعنصلا ناقتإو عضولا نسحي تزيمت ىلا «ةبيجعلا ةسردملا شك ارب و

 : ىرحب نبا لاق .هيلع هللا ناوضر « نسحلا ىبأ نيملسملا ريمأ نالوم مامإلا ءانب

 :ىموألا كلملا دبع نب دهم هللا دبعوبأ «ىخيراتلا اهيضاق لوفي شك امس ىف

 نكس نم تاداسلا اهلهأ اذبحو دب لم ءاؤقلا نشكارم هلل

 نطونعو لهأنعسنألا هولسأ برعم ناطوألا حززان اهلح نإ
 نذألاو نيعلا نيب دساحتلا انْ امل نايعلا وأ اهب ثيدحلا نبب

 ىشاوحلا ىف ظفللا اذه ىلع مالكلا مدقت (1)



 دل عهود

 للا هديأ انالوم باكر «لعلا باكرا ةبحصو شك ضن انرفاس مث (عجر)
 تاذ «ةرضنلا ةرضحلاا ةبيجعلا ةساخكم ةنيدم ىلإ مث ءالس ةنيدم ىلإ انلصوف

 ةرضح ىلإ انلصو مث . اهحاون عيمج ى#رم اهب ةطيحملا « تانحلاو نيتاسبلا

 ىلإ رفسلل تهجوتو . هللا هديأ انالوم اهب تعدوف ع« ىلاعت هللا اهبرح ساف

 اهب و «ندملا نسحأ نم ىهو « ةساماج ةنيدم ىلإ تاصوف « نادوسلا دالب
 ةساملجس رمت نكل ءرقلا ةرثكىف ةرصبلا ةنيدم اههمشتو . بيطلا ريثكلا رقلا

 ةندمب هاخأ تيقل ىذلاوهو « ىرشِلا دع ىنأ هيقفلا دنع اهم تلزنو . بيطأ

 اتقلعو لاما اهب تيرتشاو ماك لا هل ىتكان «نيصلا دالب نم وُقنِجْنَ

 ةقثر ىف « نيسمخو ثالث ةنس مرحما هللا رهش  ةرغ ىف ترفاس مث . رهشأ ةعب رأ

 ةساملج راجت نم ةعامج اهفو . هللا همحر ىقوسملا ناكدنم دهم ىنأ أاهمكقم

 .اهيفريخال ة ةي رق ىهو ءازاغت ىلإ اموي نيرشعو ةسم دعب انلصوف . . مريغو

 . لابملا دواج نم اهفقسو ؛ حلملا ةراجح نم اهدجسمو اهتويب ءانب نأ اهيئاجع نمو

 هنم دجويف «ضرألاىف هيلع رفحي «حلملا ندعم هيف لمر ىه امإ و ءابم رشالو

 00 « ضرألا تحت تعضوو تتح دق اهنأك« ةيكارتم ماخض حا اولأ

 وشيعتب و . حلما ىلع نوفي نيذلا ةفوسُم ديبعالإ اهنكسملالو. نيحول اهنم

 8 لصيف. لاما موحل نمو 4 ةساماجو ة ةعرد رم نم مهلإ 5 5

 بهذلاب ف رام م نادوسلا فراصتب حلملاب و ململا اهمنولمحبف مهدالب نم

 لماع اهتراقح ىلع ازاغت ةيرقو . هب نوعيابت, و اعطق هنوعطقي « ةضفلاو

 اهءام نأل ةيح ىف ماا ةرتك اه انقأور راقب ةرطنقملا ريطانقلاب اهف

 ىتلا ءارحصلا لوخدل ءاملا عفرب اهنمو . ابابذ عضاوملا رثكأ ىهو « ١21قاعز

 اريثك ءام اهب نحن اندجوو . ردانلا الإ اهيف ءام ال ةرشع ةريسمىهو ءاهدعي

 رم نيلت نيب اريدغ مايألا ضعب ىف اندجو دقلو . رطملا اهاقبأ َارْدُم ىف
 . حلم (1)



 هد وا ا

 مدسقتن مايألا كلت ىف او . انبايث انلسغو هنم انيورق « بذع هؤام ةراجمج

 انيقل دقلو . هب باودلا انيعر ىترلل حلصي اناكم اندجو اذإف « ةلفاقلا مامأ

 مهدحأ اندجوف « مهنع اوعطقنا لاجر ضب نأ انورب>أف « انقبرط ىف ةلفاق

 ءاملا ناكو . طوس هدب ىفو هبايث هيلعو « لمرلا راجشأ نم ةرهش تحت اتيم
 لفاوقلا لزنت ءاما''ءاسْحأ ىهو « الْهَرصات ىلإ انلصو مث . هنم ليم وحن ىلع

 اهنوثاميو مهتيقسأ نوحلصيرو « نوحيرتسيف مايأ ةثالث نوميقيو « اهيلع
 ثعْبِي كلاته نمو « حيرلا فوخ 217 سيئالتلا هيلع نوطيخيو « ءاملاب
 . فيشكللا

 (فيشكتلا] ركذ

 ىلإ مدقتيف « ةلفاقلا لهأ هيرتكي ةفوسم نم لجر لكل مسا فيشكتلاو
 اوجرخيو « رودلا مل اورتكيل « اهب مهباحصأ ىلإ سانلا بتكب (نتالاويإ)

 ىلإ بتك « نتالاوياب بحاص هل نكي مل نمو . عيرأ ةريسم ءاملاب مهئاقلل

 فيشكتلا كله امبرو . كلذ ىف هكراشيف « اهب راجتلا نم لضفألاب رش نم

 ريثكلا وأ اهلهأ كلبيف « ةلفاقلاب نتالاويإ لهأ ملعي الف « ءارحصلا هذه ىف

 تيعل ادرفنم فيشكتلا ناك نإف « نيطايشلا ةريثك ءارحصلا كلتو . مهتم

 الو اب رهظي قيرطال ذإ « 2” كلببف هدصق نع لضي تح « هتوهتساو هب
 دق اهارت مث «ناكم ىف لمرلا نم الابج ىرتف «حيرلا اهيفسَن لامر ىه امنإ و«رثأ
 تيأرو . ىذ باقل ناكو هددرترثك نم كلانهليلدلاو . هاوسىلإ تلقتنا
 ضير © ةدحاولا .نعلا روعأ انل ناك ىذلا ليلدلا نأ بئاجعلا نم

 . قيرطلاب سانلا فرعأ وهو . ةيناثل

 ٠ املا هيف عقتتسي ضرألا نم لبس وهو ىمح عم (1)

 ٠ صولا نم ىو ءأعو « ةسيلت عج )0
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 نه وهو . بهذلا نم لاقثم ةئامب ةرفسلا هذه ىف فيشكتا انيرتكاو

 انريشبتساف ء انتئاقلل اوجرخنيذلا نارين انيأر عياسلا مويلا ةليل فو . ةفوُّسم

 . سفنلا بيطتو اهيف ردصلا حرشني « ةقرشم ةرينم ءارحصلا هذهو . كاذب

 ىتح اهنم عيطقلا ىنآي « ةريثك اهب ةيشحولا رقبلاو . قارسلا نم ةنمآ ىهو

 هلكأ دآوي اهل نكل . ِباّشْنلاِو بالكلاب هنوداطصيف « سانلا نم برقي
 اذإ رقبلا هذه نأ بئاجعلا نمو . كلذل سانلا نم ريثك هاماحتيف « شطعلا

 نعركلا تورس ةقودم لهآ تار داو دانا ايكوك فاق كلك

 . ةريثك ءارحصلا هذهم اضيأ تايحلاو . هيف ىذلا ءاملا نوب رشيو « اهنم

 ةياكح

 ضبقي نأ هتداعنمو «ناي ز جاحاب فرعي ىناسمأت رحيات ةلفاقلا ف ناكو

 تاذ ناك املف . ىبتثي الف كلذ نع هاهثأ تنكو «اهب ثِْعي و تايحلا لع

 «هديب اهذخاف < ةيح هناكم دجوف هجرخيل ٌٍبض رْدكُب ىف هدي لخدأ « موي

 هد توكف .ديدش عجو هياصأو « ىنإلا هتبايسىف هتعساف « بوكرلا دارأو

 كلذك اهكرتو « هشوك ىف هذي لخدأو ال رحتف . راهتلا ىثع هلأ دازو

 نأ ةفوسم لهأ اةربخأو . لصألا نم اهعطقف «هعبصإ محل رثانت مث « دليل

 . هنلتقل تبرش نكت مل ولو . هعسل لبق ءاملا تبرش دق تناك ةيملا كلت

 ةديدش ءارحص انلخدو ,انايخ تبرش ءاملاب انوليقتسان يذلا انيلإ لصواليو

 « هلك ل يللا ىِرْسْتو ءرصعلا ةالص دعب لحرت انكو .انُدهَع تاك تسيل رملا



 6 ل

 .عببلل املا لامحابامهريغو ةمادّرب و ةفوسم نملاجرلا ىتأتو .حابصلادنع لزقنو

 نيرهش رفس دعب « لوألا عيب ر رهش ةرغ ىف (نتالاويإ) ةنيدم ىلإ انلصو مث

 ايرف اهب ناطلسلا بئانو « نادوسلا ةلامع لوأ ىهو . ةساملجس نم نيلماك

 « ةبحر ىف مهتعتمأ راجتلا لعج اهانلصو (ىلو . يئئانلا هانعم ايَرفَو . نيسح
 ىف طاس, ىلع سلاج وهو ء ايْرَقلا ىلإ اوهجوتو . اهظفحي نادوسلا لّمكتو

 . هئارو نم ةفوسم اكو « ىمقلاو حامرلا مهيديأب هيدب نيهناوعأو «فيقس
 . محل اراقتحا هنم مهبرق لع نامحّرتب مهماكي وهو « هيدب نيب راجتلا فقوو

 . ضيبب الل مهراقتحاو مهبدأ ءوسل « مهدالب ىبودق ىلع ٌتم دب كاذ دنعف

 هل تبتك تنك « الس لهأ نم لضاف لجر وهو « ءاذ نا راد تدصقو
 ش كلذ لعفف اراد ىل ىرتكي نأ

 ىف ءاج نم ىدتسا « وجاَتْنَم ىمسيو « نيالاويإ فرش نإ م
 دشأ ىلع باحصألا مزعف . كلذ روضح تيباف « هتفايض ىلإ ةلفاقلا

 طولخع شرح ىهو « ةفايضلاب أ مث . هجوت نميف تهجوتف « مزعلا

 برشف . ةنفحلاا هيشب هوريص ةعرق فصن ىف هوعضو دق « نإلو لسع ريسيب
 « متن : اولاق ؟ دوسألا اعد اذهلأ : مل تلقف . اوفرصناو نورضاحلا

 تدرأو . مهنم جت ريخال نأ ذئنيح تنقيأف . مهدنع ةريبكلا ةفايضلا وهو

 ١ مهكلم ةرضح ةدهاشمل هجوتأ نأ ىلرهظ مث 1 نتالاويإ جاب عمرفاسأ نأ

 ةدلبو . ىنوفاضأو اهلهأ ىنمزك أو . اموي نيم وحن نتالاويإب ىماقإ تناكو

 مهؤامو . خيطبلا اطالظ ىف نوعردزي تالت ريسب اهقو .رحلاةديدش نتالاويإ
 رثكأو . ةيرصم ناسح اهلهأ بايثو . اهب ريثك نآيضلا مو . اهب ءاسحأ نم
 نم انأشظعأ ّنهو . قئافلا لاما اهئاسفلو . ةفوسم رم اهب ناكسلا
 . . لاجلا



 د موو

 نتالاويإب نينكاسلا ةفوسُم كذ
 الو . مهيدل ةريغ الف مهاجر امأف بيرغ مهرمأو © بيغ ءالؤه نأشو

 هتخأ ءانبأ الإ 'لجرلا ثريالو . هلاحلن بستي لب ءهيبأ ىلإ | مدحأ بني

 نم رابيلملا دالب رافك دنع الإ «ايندلا ىف هتبأر ام ءىش كلذو . هيب نود

 ةقفلا لعتو « تاولصلا ىلع نوظفاح نوماسم مهف ءالؤه امأو . دونما
 عم «نيجتحي الو لاجرلا نم نمشتحي الف مهؤاسن امأو . نآرقلا ظفحو

 نرفاس ال نهنكل « جوزتنهنم جوزتلا دارأ نمو . تاولصلا ىلع نهتبظاوم
 . اهلهأ اهعنمل كلذ نهادحإ تدارأ ولو . جوزلا عم

 ةعب رأ ةريسم نتالاويإ نيبو اهنييو (لام) ىلإ رفسلا ىلع تمزعالو

 نم ةثالث ىف تجرخو « ةفوُسم نم اليد تيرتكا 1 جلل اموي نيرشعو

 لظتست « ةمفض ةيداع اهراجشأو . راجنألا ةريثك قيرطلا كلتو . ىباحأ

 لظ نكلو «قرو الو امل ناصغأ ال اهضعب و . اهنم ةرجشلا لظب ةهلفاقلا

 ءاهلخاد نسأتسا دق راجتألا كلت ضعب و .ناسفإلا هب لظتسل ثيحب اهدسج

 . اهيف ىذلا ءاملا نم سانلا برش و . رب اهنأكف ءرطملا ءام هيف عقنتساو

 ةرجسس تررم دقلو . اهنم سانلا هراتشيف لسعلاو لحنلا اهضعب ىف نوكيو

 راجتأ فو . هنم تبجعف « جس وهو كئاح الجر اهلخاد ىف تدجوف اهنم
 خوحلااو حافتلاو صاجإلا ةرم هشام ىلامو نتالاويإ نيب ىتلا ةباغلا هذه

 قلفتا باط اذإف 40 صوَُفلا هبش رمت راجشأ اهفو . اهب تسيلو « شمشملاو

 نوجرختسو . قاوسألاب عاببو « هنولكأيو هنوخبطيف « قيقدلاهبش ءىثنع

 (؟! صير مطك اهمعطو .اهتولك أي و اهنواقيف « لوقلاك تابح ضرألا هذهنم
 مرو ةحفصرظنا 0 41١

 .٠ 500 : هيف لاقي قفل



 دما "ةاها مدس

 رك وهو ( (ىنرل) هولقو جتفسإلا هبش اهنم أوعنصو اهونحط اميرو .ولقملا

 هيف مهل تيز هنم جرختسيف همظع قو . ةوالحلا ديدش صاإلاك

 اذه هب نولقيو « جرسلا نوجرسيو هب نوخبطي مهنأ اهنف : عفانم

 يرودلا هب نوحطسمو مهدنع باتت هنوطلغيو « هب نونجتيو « جندل

 « راك حرق ىف دلب ىلإ دلي نم لميو رستم ريك ملعومو ا

 نادوسلا دالبب عرقلاو . اندالبب هَّلقلا هعست ام ردق ابنم ةعرقلا عسن

 أهنم نوعنصيف « نيفصن ةمرقلا نوعطقي « نافحا نوعنصي هنمو . ,ظعي

 ( هيراوجو هديبع هعبتي مهدحأ ر فاس اذإو . انسح اشقن اهنوشقنيو «نيتفج

 . عرقلا نم ىهو . اهيف برش و لك أي ىتلا هيناوأو هشرف نولي

 (امإإو « امهردالو ارانيد الو امادإ الو اداز لمع ال دالبلا هذبم رفاسملاو

 مههجعي ام رثك أو . ةيرّطعلا علَسلا ضعبو « جاجزلا ْلَحو حلملا عطق لمي
 جاجدلاو نبللاب نادوسلا ءاسن ءاج ةيرق لصو اذإف . اكطصَملاو لْفبرعلا اهنم

 2 هم
 62 ةديصعلا هنم عنصي لدرخلا بح وهو 6 (قوفلاو) زرألاو ©« قبتلا قيقدو

 مايأ ةرشثع ةريسم دعبو . كلذ نم بحأ ام نهنم ىرتشيف .ءايبوللا قيقدو

 راجت اهنكش ةريبك ةيرق ىهو « ىرغاز ةيرق ىلإ الصو « نتالاويإ نم

 5 ضيبلا نم ةعامج مهعم نكسو « نادوسلا

 ةدلب هيلعو « لينلا وهو مظعألا رهنلا ىلإ انلصوف ©« ىرَغآَز نه انرس مث

 ناناطلس ةغازو ةرباكلو .ةغاز ىلإ مث «ةرباك ىلإ اهنم ردحني ليدلاو . وضتزاك
 بلطو ةنايد مو «مالسإلا ىف ءامدق ةغاز لهأو . لام كلمل ةعاطلا نايدؤب

 « امهكذنسو «وكط ىلإ مث وكب ىلإ ةفاز نم ليث ردح مث لعل
 « يفوي ىلإ مث « ّلام ةلامعرخآ ىهو « نييميلل ا دالب نم ىلوم ةدلب ىلإ مث

 اهلخدي الو « مهنيطالس مظعأ نم اهناطلسو « نادوسلا دالب ا



 كك 0 0

 دالب ىلإ ردح مث . اهيلإ لوصولا لبق هنولتقي مهنأل « سانلا نم ضيبألا
 اهئاطلسو « ىهدالب ربك أ ىهو لقد ىلإ مث . ةينارصنلا نيد ىلع مهو ؛ ةيوثلا

 < لدانج ىلإ ردحتي مث . رصانلا كلملا مايأ ىلع لسأ « نيدلازنك باي ىعدي

 تيأرو .رصم ديعص نم ناوسأ ةلامع لوأو « نادوسلا ةلامعرخآ ىهو

 دقلو . ريغص براق هنأكل حاسلا نم برقلاب لينلا نم عضوملا اذهب حاسقلا

 ايف فقوو ءاج دق نادوسلا دحأب اذإف « ةجاح ءاضقل لينلا ىلإ اموي تلزن

 ضعبل كلذ ترك ذو « هئايح ةلقو هيدأ ءوس نم تبجعف « رهنلا نيبو ىنيب
 . هنيب و كنيب لاف « حاسقلا نم كيلع افوخ كلذ لعف امنإ : لاقف . سأنلا

 لايمأ ةرشع وحن ىلع وهو « ةرصنص رهن ىلإ انلصوف « وفتراك نم انرس مث
 تبتكتنكو . نذإلاب الإ (ملوخد نم سانلا عن نأ مهتداعو . لام نم

 رهنلا اذه ىلإ تلصو املف . اراد ىلورتكيل « ضيبلا ةعامل كلذ لبق
 كلم ةرضح ىلام ةنيدم ىلإ تلصوف « دحأ ىنعنمب ملو ( ةيدعملا) ىف تر
 دهم تدصقو « ضييلا ةّلمم ىلإ تلصوو .. اهتريقم دنع تازتف « نادوسلا

 تهجوتف « هراد ءازإ اراد ىل ىرتكا دق هتدجوف « لورا هيقفلا نبا
 هيقفلا نبا ءاج مث «ماعطو ةعمش دحاولا دبع ئرقملا هيقفلا هرهص ءاجو .اهيلإ

 نم وهو . ىنءاج © نمحرلا دبع لامب ىضاقلا تيقلو . ديلا نم لِ
 تيقلو . هتفايض ىف ةرقب ىلإ ثعب .قالخأ مراكمهل لضاف جاح « نادوسلا

 . روثب ىلإ ثعبو . مهراكو نادوسلا لضافأ نم وهو « اًنوُد نامحرتلا

 ثعب و .(ِقّْرَعلا)نم ةعرقو (ىنوُفلا) نم نيترارَع دحاولا دبع هيقفلا ىلإ ثعب و
 . مهاعفأ نسح هللاركش .مايق متأ قحب اوماقو . ىنوفلاو زرألا هيقفلا نياتىلإ

 . هريغو ماعطلاب اندقفتت تناكف .ناطلسلا ع تنبب اجوزتم هيقفلا نبا ناكو

 « ساقلقلا هبش ءىث نه عنصت ةديصع انلوصو نم مايأ ةرشع دعب انلك أو



 سسلا  ه#ث ل دس

 « ىضه اعيمج انحبصأف .ماعطلا رئاس ىلع ةلمضفم مهدنع ىهو .قاقلا ىمص
 تبلطو . امف ىلع ىف حبصلا ةالصل انأ تبهذو . اندحأ تاف «ةتساكو

 «تاين قورع وهو « (أردِس ) ىمسل ءىئل ىتأف «الهسم ءاود نييرصملاضعب نم

 عم « هتكأ ام تايفتو هتبرششف « ءاملاب هنلو «ركسلاو نوُسِأْلاب هطلخو
 . نيرهش تضم ىنكلو « كالهلا نم هللا ىنافاعو . ةريثك ءارغص

 ىلاه ناطلس كذ

 وهو . همسا نايلسو «ناطلسلا هانعم اسنمو « نايلس اسنم ناطلسلا وهو

 هرأ لو ةّدملا هذه تقأ ىنأ قفتاو . ءاطعريبك هنم ىجري ال ليخحب كلم

 ( ةنع هّللأ ىضر نسحلا ىبأ انالوم ءازع مسرب اماعط عنص مث . ىضسه بيس

 اوتأف « مهعم ترضحو . بيطخللاو ىضاقلاو ءاهقفلاو ءارمألا ىدتساو
 اوعدو « هللا همحر نسحلا ىبأ انالومل اوعدو . نآرقلا محو 2210 تاعيرلاب

 « ناولس اسنم ىلع تماسف تمدقت « كلذ نم غرق انو , نايلس اسنل

 :ىل اولاقف . مهناسلب مهباجأف « ىلاحي هيقفلا نباو بيطخللاو ىضاقلا هماعأو

 . لاح لك لع ركشلاو هلل دملا : تلقف . هللا كشا :ناطلسلا كل لوقي

 اهل ميكب ةهفاتلا مهتفايض ركذ

 ثسعو « ىضاقلا راد ىلإ ت ٌتهجوف « ةفايضلا ىلإ ثعب تفرصنا (لو

 اعرسم هراد نم ةيقفلا نبا جرف 4 هيقفلا نبا راد ىلإ هلاجر عم اهم ىضاقلا

 . هتيدهو ناطلسلا (شاق) كءاج دق «ق : لاقو ىلع لخدف «نيمدقلا اح

 )١( ةيفرع ةيمس ىهو © قودنص وأ ءاعو ىف ةعومم في رشلا فحصملا ءازجأ ةعبرلا ٠

 رطعلاامف عضوي داحلاب ةاشغم ةريخص لس ىهو © راطملا ةنوعب ةعيرلا لصأو ٠



 كه ل را

 « زيمللا نم صارقأ ةثالث ىه اذإف « لاومألاو ملخلا اهنأ تننظو «تمقف:

 اهتيأر ام دنعف . بئار نبل اهف ةعرقو « ىّرغلاب ةولقم ىرقب محل ةعطقو

 . ريقحلا ء ءىثلل مهميظعتو « موقع فعض نم ىبجعت لاطو « تكض

 ىلإ :هناييخا وتكلإذ دعب ناطلسلل ىتالك ىذ

 نم ئث امهيف ىلإ لصي مل نيرهش ةفايضلا هذه ثعب دعب تقأو

 31 (روشملا)ىلإ ددرتأ كلذ لالخ ىف تنكو. ناضمر رهش لخدو .ناطلسلا

 : لاقف « نامجرتلا فود عم تماكتف . بيطخللاو ىضاقلا عم دعقأو « هيلع

 «هيدي نيب تقو «ناضمر لئاوأ ىف سلفب . بجي امبكنعربعأ انأو «هدنع ملكت

 «رهشأ ةعب رأ كدالبب ىلو ءاهكولم تيقلو ايندلا دالب فت رفاس ىنإ : هل تلقو

 ىإ :لاقف ؟ نيطالسلا دنع كنع لوقأ اذاف . ائيش ىتتيطعأ الو ىنْفْصُت و
 دق هنإ : الاقو « هيلع اًدرف هيقفلا نباو ىضاقلا ماقف . كب تملع الو كرأ مل

 ةقفنو « اهب لزنأ رادب كلذ دنع ىل سعف . ماعطلا هيلإ تشعبو « كيلع مس

 نيرشعو عبس ةليل « الام ءاهقفلاو بيطخلاو ىضاقلا ىطعأ مث . ىلع ىرجت

 « اثلثو الاقثم نيثالثو ةثالث مهعم ىناطعأو . ةاكرلا هنومسي « ناضمر نم

 . ابهذ لاقثم ةئاع ىرفس دنع ىلإ نسحأو

 هتبقب هسولج ركذ
 نم اهو . تاقوألا رثك أ اهبف دعقي « هراد لخادب اهمأب ةعفتىم ةبق هلو

 اهتحنو «ةضفلا حئافصب ةاّشْعم « بشمللا نم ةثالث 1!ناقيط (روشملا) ةهج

 .27(فلم) روتس املعو «ةبهذم ةضف ىهوأ « بهذلا حئافصي ةاشغم ةثالث

 )١( ةينبألا نم فطعام رهو « قاط عمب ٠ سوماق ٠
 ىلرع ريغ ىععملا اذهب ظفللاو اندنع (خوملا) ىمسبام هبشد يسن هنأ ىشاوملا ىف قيس قفل ٠



 ل ل

 جرشأ سلج اذإف . سلجي هنأ ملف روتسلا تعفو « ةبنلب همولج موي ناكاذإ

 ىرصم ليدنه اهيف طبر دق « نيرو ( ةنار رافال دحأ كاش نم

 نم جرخي مث . قاوبألاو لابطألا تب رض ليدتملا سانلا ىأر اذإف . موقرم

 ىديأ ىو « ىمقلا موضعب ىديأ ىف « ديبعلا نم ةئامثالث وحن رصقلا با

 1 ةرسبمو ةنيم مهنم حامرلا باوصأ فقيف . قردلاو راغصلا حامرلا مهضعب

 امهعمو نيمجلم نيجرسم نيسرفب قوي مث « كلذك ىسقلا باعصأ ساي و
 نم ةثالث جرخي هسولج دنعو . نيعلا نم ناعفني امهبنأ نوركذي « ناشنك

 . ءارسعألا مهو © (ةب رارفلا) ىتأتو .ىسوم اجنق هبمان نوعديف « نيعرسم هديبع

 .(روشملا)فةرْسي وق (ةيرادحلسلا) مامأ نودعقبف «ءاهقفلاو بيطخلا ىتأيو
 هسأر ىلعو « ةرخافلا بايثلا هيلعو « (روشملا) باب ىلع نام<رتلا اود فقيو

 هدمغ افيس دلقتم وهو « ةعيذب ةعنص اهميمعت ىف مل شاوح تاذ ةمامع

 افُح مويلا كلذ دحأ سبلي الو . زيماهملاو فحللا هياجر ىفو « بهذلا نم
 « ةضف نمرحت الاو بهذ نم اهدحأ « ناريغص ناحمر هدب ىف نوكي. و «هريغ

 . ديدحخلا نم اههاناتسو

 كلانه عراش ىف«(روشملا)جراخ ىف م ريغ ونايتفلاو ةالولاو دانجألا ساو

 لابطألاو ىسقلاو حامرلاب هباحصأ هيدي نيب (ىرارق) لكو . راجشأ هيف عسنم
 نم ةعونصملا برطلا ١'تالآو « ةليفلا باينأ نم مهقاوبأو « قاوبألاو

 ني اهقلع دق ةناك هل ىرارف لكو . بيع توص امو « عرقلاو بصقلا

 . نأكرو ةأشنم نبب هبادكأو « هسرف بك ار وهو « هديب هسوقو « هيك

 اطلسلا مك نأ دارأ نف : فقاو لجر ناقيطلا ت(ر وشملا)لخادب نوكيو

 . ناطلسلا فقاولا ملكيو « فقاولا كلذ اغود ملكيو « اغود 3

 حامرلاب : هلوق ىلع فواععم 00(



 مس "ها

 روشملاب هسولج 1 د

 اهل ةرجش تحن ةبطصم كلانهو. (روشملاب) مايألا ضعب ىف اضيأ سلجيو

 مفري و ءاهيلع ٌداحلا لعجتوريرحلاب شرفت « (ىثبلا) امتومسي تاجرد ثالث

 . ىزابلا ردق ىلع بهذ نم رئاط هيلعو « ريرحلا نم ةبق هبش وهو (رطشلا)

 . هيفتك نيب هتناكرو «هديب هسوقو« رصقلا نكر ىف باب نم ناطلسلاجرخيو

 لثم فارطأ امل « بهذ ةباصعب ةدودشم « بهذ (ةيشاش) هسأر ىلعو

 1! رب وم ءارمح ةبج هسابل رثك أو . ريش نم ديزأ اهوط « قاقر نيكاكسلا
 مهيديأب نونغملا هيدي نيب جرخيو . سّفنَطُملا ىمست ىتلا ةيمورلا بايثلا نم
 ٠ حالسلا باحصأ ديبعلا نم ةئامثالث وحن هفلخو . ةضفلاو بهذلا (؟”ربانق

 دعصي مث . سانلا ىلإ ر ظني فقو امبرو . ىنأتلارثكيو « اديور ايشم ىثميو

 قاوبألاو لوبطلا برضت هسولج دنعو . ربنملا بيطحللا دعصي اك قفرب

 «(ةيرارفلاو) بئانلا نوعديف « نيعرسم ديبعلا نم ةثالث جرخيو ."؟”راقثألاو

 ىلع اود نفوز امهس نيشبكلاو نيسرفلاب ىنؤرو . نوسلجيو نولخديف

 . راجتألا تحت عراشلا ىف سانلا رئاسو « بابلا

 هل مهبرتتو مهكلمل نادوسلا للذت ركذ

 نوفلحيو . هل اللذت مهدشأو « مهكلمل اعضاوت سانلا معأ نادوسلاو

 هبايث وعدملا عون « اهانزكذ ىتلا ةبقلاب هصواج دنع مهدحأب امد اذإف . هما

 ربوتاذ )١(
 بهذلا نم اروص دارملا نوكي نأ لمتحي و -- ىهاظ ريغ انه بهذلا ربانق نم دارملا (؟)

 ٠ ريانق عملاو .٠ ءاريثقلا اًضيأ ىمسو .٠ ةربقلا وهو فورعملا رئاطلا اذه لكش ىنع

 ٠ ىشاوحلا ىف ظفللا اذه ىلع مالكلا قيس (؟)



 ا

 هبايثث اعفار لخدو « ةفعبو (ةيشاش) لعجب وهتمامع عزنو « اقالخأ ايايث سبلو

 هيقفرعب ضرألا برضو « ةنكسمو ةلذب مدقتو « هقاس فصن ىلإ هليوارسو

 . همالكع مس معك اراك فقوو « اديدش ايرض

 « هرهظ نع هبايث فشك « هباوج هيلع درف ناطلسلا هدحأ ملك اذإو

 بجمأ تنكو . ءاملاب لستغملا لعفي اك « هرهظو هسأر ىلع بارتلاب ىرو

 عضو مالكب هسلجي ىف ناطلسلا ملكت اذإو . مهتيعأ ىمعت ال فيكم ينم

 هيدي ني مهدحأ ماق ابرو . مالكللاوتصنأو مهسوعر نع مهمئامع نورضاحلا

 موي اذك تلتقو « اذك موي اذك تلعف : لوقيو « هتمدخ ىف هلاعفأ ركذبف

 « هسوق ىف مهدحأ 21١ عّرتي نأ مهقيدصتو . كلذ ملع نم هقدصيف ءاذك

 « هركش وأ ء« تقدص : ناطلسلا هل لاق اذإف . ىمر اذإ لعفي م اهلسري مث

 ىربخأو : يح نبا لاق . بدألا نم مهدنع كلذو . برتو هبايث عزت

 مدق امل هنأ « هللا هزعأ « ناوضر نب مساقلا وبأ هيقفلا ةمالعلا بحاصلا

 نسحلا ىبأ انالوم ىلإ « نايلس اسنم نع الوسر ىتارجتولا ىسوم جاخلا

 لف ةمدسا ضم نخاف ميركلا سلما لخد اذإ ناك « هنع هللا ىضر

 . هدالبب لعفي م « انسح امالك انالوم هل لاق اذإ برتف « بارت

 همايأو ديعلا ةالص ىف هلعف ؟ذ

 وهو « ٌلصملا ىلإ سانلا جرفم « رطقلاو ىحضألا ىديع لام ترضحو
 ناطلسلا بكرو . ناسا ضيبلا بايثلا مهيلعو < ناطلسلا رصق نم بيرق

 ادع ام « ديعلا ىف الإ ناسليطلا نوسبلي ال نادوسلاو . ناسّكِّطلا هسأر لعو

 ديعلا موي اوناكو . مايألا رئاس ىف هنوسبلي مهناف « ءاهقفلاو بيظحلااو ىضاقلا

 )١( ىبرال ادادعتسا اهّدم هسوق ىف عزت ٠



 كك لدا

 نم رمحا تامالعلا هيدي نيبو « نوربكيو نولله مهو « ناطلسلا ىدي نيب
 . هنأش نم حلصأو ناطلسلا هلخدف « ءابخ ىلصملا دنع بو , ريرحلا

 دعقو « بيطخلا لزن مث . ةبطخلاو ةالصلا تيضّقف « ىلصملا ىلإ جرحت مث

 سانلل نيبي « خر هديب لجر كلانهو . ريثك مالكب رلكتو «ناطلسلا ىدي نيب

 « نراطاسلا ىلع ءانثو « ريكذتو ظعو كلذو : بيطخلا مالك

 . هقح ءادأو هتعاط موزل لع ضيرحتو

 ىتأتو « ( ىلا ) لعرصعلا دعب نيديعلا مايأ ىف ناطلسلا سلجيو

 « ةضفلاو بهذلا 1١ شكارت نم « بيجعلا حالسلاب ( ةيرادحاسلا )

 ©« ةضفلاو بهذلا حامرو © هنم اهدامغأو « بهذلاب ةالحلا فويسلاو

 « بابذلا نودرشب ءاسمألا نم ةعيرأ هسأر لع فقيو . روُنبلا سييابدو

 (ةيرارفلا) ساجيو . جيرسلا باكر هبشن ةضفلا "مم ةيلح مهي .دبأ ىو

 هب رأوجو عيرألا هئاسنب ناح رنا اعود قانا ةداعلا لع بيطخناو ىضاقلاو

 بئاصع نوسوعر ىلعو «© ناسحلا سالملا نبملعو « ةئام وحن رهو

 قش رد هير بهذ حيفافت اهفو « ةضفلاو بهذلا

 قغو ٠ تام 3 اتعود نرم ةلآ برضيو « هلع سلي

 ىراوحلاو ءاسنلا ىنغتو . هلاعفأو هتاوزغ ركذيو « هيف ناطلسلا حدمب رعشب

 مهيلع « هناملغ نم نيثالث وحن نهعم نوكيو « ىبقلاب نيعليو © هعم

 دحاو لكو . ضيبلا ( ىئاوشلا ) مهسوعو ىفو « رمل ( فّلملا ) 'بابج
 نوبلقتيو نوبعليف نايبصلا نم هباعصأ ىتأي مث . هبرضي هلبط دلقتم مهنم

 لمح أ فويسلاب نوبعليو . ةعيدب ةفخو ةقاشر كلذ( ضو » ءاوملا ىف

 هل ناطلسلا سعأب كلذ دنعو . ايدناسلل فربلا اوك نفللو . بعل

 ٠ ةيب رعريغ © مابسلا ةبعج © شكرت عمج اهنأو « ةلكلاهذهريسفت قيس 00١
 م ةبعب عجب (0)



 تك ندا

 لص اهفام هل كذب و . ربتلا نم لاقثم اتئام اهف ةّرصب ىتؤيف « ناسحإلاب

 دغلاب و . ناطلسلل اركش مهيسق ىف نوعزرنيف (ةرارقا) موقيو ةنالا ناري

 ريصعلا اج هيد جرب كاوا 0 ردق لع ءاطع اضو مهنم دحاو لك ىلع

 . انك ذ ىذلا اذه لثم اغود لعفي

 ناطلسلا ءارعشلا داشنإ ىف ةكوحضالا ىذ
 دحاو لك لخد دقو ءارعشلا ءاج«هبعل اغود متأ دقو ديعلا موي ناك اذإو

 امل لعجو ؛ (17قاشقشلا هبست « شسارلا نم ةعونصم ةروص فوج ىف مهنه

 ىدب نب نوفقيو . قاشقشلا سأر هنأك « رمأ راقنم هل بشحلاا نم سأر

 مهرعش نأ ىل كذو . مهراعشأ نودشنيف « ةكحضملا ةئيحلا كلتب ناطلسلا
 « هيلع سلجت ىذلا (ىتبلا) اذه نإ : ناطلسلل هيف نولوقي ظعولا نم عون

 < نالفو « اذك هلاعفأ نسحأ ىرم ناكو « نالف كولملا نم هقوف سلج

 ريبكدعصي مث . كدعب ركذي ام ريا نم تنأ لعفاف . اذك هلاعفأ نم ناكو

 ىلعأ ىلإ دعصي مث « ناطلسلا رجح ىف هسأر عضي و « (ىنبلا) جرد ىلع ءارعشلا
 وهو «رسنألا هفتك ىلع مث « نمألا ناطلسلا فتك ى ع هسأر عضيف «(ىنبلا)

 لبق مهدنع اميدق لزي مل لعفلا اذه نأ تربخأو . لذني مث . مهناسلب ملكتي

 . هيلع اورقساف « مالسإلا

 ةرمحب طقرم رئاط « قاّرقشلا ديري هلملو ٠ بتكلا نم انءديأي ايف قاشقشلا دجن مل 21)
 + ضايو ةرضخو



 وسع 8١5ه يس

 ةياكح

 مدق ناكو « مهئاهقف دحأ ىناف « مايألا ضعب ىف ناطلسلا سلجم ترضحو

 ىضاقلا ماقف « اريثك امالك لكتو ناطلسلا ىدب نيب ماقو « ةديعب دالب نم

 «هسأر نع ةتمامع امهنم دحاو لك عضوف . ناطلسلا امهقّدص مث « هقّدصف

 فرعتأ : ىللاقف ضيبلا نم لجر ىبناج ىلإ ناكو . هيدب نيب برتو

 عقو دارإبا نأ ريخأ هيقفلا نإ : لاقف . فرمعأ ال : تاقف ؟ هولاق ام

 : لاقف . هرمأ هلاهف « دارحلا عضوم ىلإ مهئاحلص دحأ جرف ٠ مهداليب

 ملظلا اهيف رثكي ىتلا دالبلا نإ : تلاقو اهنم ةدارح هتباجأف . ريثك دارح اذه

 كلذ دنع لاقو « ناطلسلاو ىضاقلا هقلصف . اهعرز داسفل هللا انثعبب

 ملاظب ملع نمو « هتبقاع مكن ٍلظ نمو « ملظلا نم ءىرب ىنإ : ءارمثالل

 ألو . هلئاسو ةييسح هللاو « هقنع ىف ملاظلا كلذ بونذف « هب ىنملعي ملو

 . ملظلا نء اوعربتو « مهسوءر نع مهئامع (ةبرارفلا) عضو« مالكلا اذه لاق

 ةياكح

 ىمسيو « ةفوسم ةبلط نم راجتلا دحأ ماقف « اموي ةعمللا ترضحو

 قوعد ىف ناولس اًسْنم نأ كدهشأ « دجسملا لهأي : لأقف « صفح ىبنأب

 ةعاصم هيلإ جرخ « كلذ لاق املف . 217لسو هيلع هللا لص هلا لوسر ىلإ
 ؟ اثيش كل ذخأ نم ؟ كملظ نم : هل اولاقف « ناطلسلا ةروصقم نم لاجر

 مالسلا هيلع ىنلا ىلإ هعم حي هنأ دي ري 21
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 ط0

 « لاقثم ةئاّهس هتميق ام ىنم ذخأ «اهفرشُم ىنعي « نتالاويإ وجاشتم :لاقف

 « نيم هيلإ ناطلسلا ثعبف . لاقتثم هام هتلباقم ىف ىنيطعي نأ دارأو

 دعبو . هذخأف هقح رحاتلل تبثن © ىضاقلل امهفرصو « مايأ دعب رض

 . هلمع نع فرشملا لْزَع كلذ

 ةباكح

 تنب ىربكلا هتجوز ىلع بضغ ناطلسلا نأ َىلاع ىتماقإ مايأ ىف قفتاو
 « كلملا ىف هتكي رش ىهو « ةكلملا مهدنع اماق ىنعمو . اساق ةّوعدملا همع

 ضعب دنع اهنجيسو . رينملا ىلع همس عم اهمسا رك ذيو « نادوسلا ةداع ىلع

 تأش نم نكت لو « وجني ىرخألا هتجوز اهتاكم ىف لوو « ( ةيرارفلا)

 ىلع همعتانب تلخدو . هلعف اوكنأو «كلذيف مالكلا ساتلا رثك أف . كولملا

 . نهسوعر نري لو « نهعرذأ ىلع دامرلا نلعف+ « ةكلملاب اهنئنبم وحب

 < حارسلاب اهتئنهم همع تانب ابيلع تلخدف . اساق حرس ناطلسلا نإ مث

 « همع تاني لع بضخف . .نراطلسلا ىلإ وجنب تكشف .ةداعلا ىلع نّرتو

 نرصو « نمنع ىضرو « نهاعدتساو نمنع افعف . عماجلاب نرجتساوهنم نففن

 افع نم لك لعفي كلذكو . مايأ ةعبس ةدم اًيشعو اَوِدُع ناطلسلا باب نيتي
 مههوعر ىلعو اهديبعو اهءراوج فموي لك بكرت اءاق تراصو .ناطلسلا هنع

 مالكلا ءارعألا رثك أو.اههجو ىريال ةبقتتم ( روشملا ) دنع فقتو «بازتلا
 دق منإ : هناسل ىلع غو ممل لاقو «(روشملا) ىف ناطلسلا مهعمفب . اهنأش ىف
 نم ةيراجي ىتأ مث . اريبك ابنذ تبنذأ اهنأو « اساق سعأ ىف مالكلا مترثكأ

 اهتثعب اساق نأ تريخأف .كدنع امب ىلكت : امل لبقف «ةلولغم ةدئقم اهم راوج



 دل سور دس

 ملخيل هتعدتساو ©« نك ل هنع براملا « ناطلسلا مع نبا لطاج ىلإ

 املف . كرمأ عوط رك اسعلا عيمج و انأ : هل تلاقو « هكلم نع ناطلسلا

 . هياع لتقلا قدحتست ىهو ريبك بنذ اذه نإ : اولاق كلذ ءارعألا عمس

 اوريجتس نأ مهتداعو . بيطملا رادب تراجتساو « كلذ اساق تفافت

 . بيطحلاا رادبف نكمي مل نإو « دجسملا كلانه

 لبقو « امم اسنم هلبق ناكو . هلخبل نايلس اسْنِم نوهركي نادوسلا ناكو
 . مملإ نسحيو ضيبلا بحي الضاف اميرك ناكو « ىسوم اسْنم اقم اسنم

 . لاقثم فالآ ةعبرأ دحاو موي ىف ”لحاسلا قاحنإ ايأ ىطعأ ىذلا وهو
 لاقثم فالآ ةثالث صوُقَت نب كرذم ىطعأ هنأ تاقثلا ضعب ىنربخأو
 . دحأو موي ىف

 ةياكح

 خيش نباب فرعي ناسيْلت لهأ نم الجر نأ اذه كرم هيقفلا ىنربخأو
 ليقاثم ةعبس هرغص ىف ىسوم اسنم ناطاسلا ىلإ نسحأ دق ناك « نبل

 « ناطلس وهو ةهوصخ ىق هيلإ ءاج نأ قفتا مث . ىبص ذكموي وهو « ثلثو

 . همم هلعف ىلع هررق مث « ( ىْنبلا ) لع هعم سلج ىتح « هنم هاندأو هفرعف

 ةرشعب ةنسحلا : هل اولاقف ؟ ريحلا نم هلعف ١ لعفنم ءازح اه : ءارعأالل لاقو

 اديب ةوكو لاغتم ةتاييس كلذ دتعاداظمأت -الاقثم نيمبس هظفاق' ءافأشأ

 خيش نإ دلو اضيأ ةياكملا هذهب ىنربخأو . هنع عطقني الأ هرعأو « امدخو

 . لام نآرقلا ملعي « ةبلطلا نم وهو . نبللا



 اعلا و1 سس

 نادوسلا لاعفأ نم هتتسحتسا أم كد

 حماسي ال مهناانلسو . هنع سانلا دعبأ مهف « مظل ةلق ةنسحلا مطاعفأ نف

 اف رفاسملا فاحي الف « مهدالب ىف نمألا لومتت اهنمو . هنم ءىش ىف ادحأ

 مدالبب تومي نم لأم مهضرعت مدع اهنمو . ابصاغ الو اقراس مقملا الو

 تح ضييبلا نم ةقث ديب هنوكرتي امنإ و «ةرطنقملا ريطانقلا ناكو او «ضييبلا نم

 « تاعاملا ىف اهل مهتمزالمو تاولصلا ىلع مهتبظاوم اهنمو . هقحتسم هذخأي
 « دجسملا ىلإ ناسنإلا كبي لو ةعملا موي ناك اذإ و . اهماع مههدالوأ مهبر ضو

 همالغ ناسفإ لك ثعبي نأ مهتداع نمو . ماحزلا ةرثكل ىلصي نيأ دحي مل

 . دجسملا ىلإ بهذي ىتح « هب هقحتس_ عضومب هل اهطسيف « هتداجسي
 بايثلا مهسابل اهنمو . هلرمت الو « لخنلا هبشي رش فعس نم مهتاداجتو
 هفظنو هلسغ قآَح صيق الإ مهدحأل نكي ملولو . ةعمللا موي ناسملا ضيبلا

 . ةعمبا هب دهشو

 مهدالوأل نولعجي مهو 4 مظعلا نأ ارقلا طف مميانع اهنمو اذإ « دويقلا

 ور
 دقلو . هوظفحي ىح مهنع كفت الف ل لا

 ث ل06 »#2

 ؟ مهحربش الأ : هلت اقف «ٌلوديقم هدالوأو 6 ديعلا مو ىضاقلا ىلع تلخد

 نسح مهنم باشي اموي تررمو . نآرقلا اوظفحي ىتح لعفأ ال : لاقف
 : نم ناك نا: تلفف + لت ديف .ةلمز قو 4 ةرخاف باياةلع رولا
 ديقأمنإ : ىلليقو . كعضو باشلا ىنع مهفف ؟ لتقأ ( اذه لعف ام

 . نآرقلا ظفحي ىتح



 دل  #ثاا#خ اسس

 نرهظي راغصلا تانبلاو ىراوحلاو مدخلا نأ ملاعفأ ىواسم نمو
 ةروصلا كلت ىلع نهنم اريثك ناضمر ىف ىرأ تنك دقلو « اياررع سانال

 هماعطب مهنم دحاو لك ىتأيو «ناطلسلا رادب اورطفي نأ (ةي رارقلاِ) ةداع نإ

 بارتلا مهلعج اهنمو . اياررع ّنهو « هيراوج نم نهقوف نف نورشعلا هلم
 . ءارعشلا داشنإ ىف ةكوحضألا نم هتركذ ام اهنمو . ابدأت ممنوعر ىلع دامرلاو

 . ريماو بالكلاو فيخلا نولك أي مهنم اريثك نأ اهنمو

 ىلام نع ىرفس كذ
 « نيدمتو ثالث ةنس ىلوألا ىدامب رشع عبارلا ىف اهايإ ىلوخد ناكو

 رحات ىنقفارو . نيسمو عبرأ ةنس مرحلل نيرشعلاو ىناثلا ىف اهنع ىجورخو
 « هيكرأ لمج ىل ناكو . ةمس قيرط اندصقو . بوقع نب كب ىبأب فرعي
 ريبك جياخ ىلإ انلصوف . لاقثم ةئام اهدحأ ىواسي « نامثألا ةيلاغ ليخلا نأل

 « ضوعبلا ريثك عضوملا كلذو . بكارملا ىف الإ امي ال « لينلا نم جرْخي
 .رمقم ليللاو « ليللا ثلث جيلملا انلصوو . ليللاب الإ هب دحأ رمي الف

 لينلاب نوكت ىتلا ليحل ركذ
 ( ةفلخلاا ةمضض ةياد ةرشع تس هتفض ىلع تيأر جياخلا انلصو املو

 « رهنلا ىف تلخد اهتيأر ىإ مث . كلانه اهترثكل «ةليف اهتننظو اهم تبجعف
 « رحبلا ليخ ىه : لاقف ؟ باودلا هذه ام : بوقعي نب كب ىبأل تلقف

 « باتذأو فارعأ املو « ليخللا نم ظلغأ ىهو . ربلا ف ىعرت تجرح



 0 ل

 ليلا هذه تيأرو . ةتليفلا لجرأك اهلجرأو 6 ليلا نونو ايسوعوو

 عقرتو ءام ا ىف موعت ىهو وكول ىإ وكب نم لينلا انيكر (ل ىرخأ ةرم

 . مهقرغت : الثأ ربلا نم اوبرقق < بكرملا لهأ اهفاخو . خفتتو اهسأر

 لعج دق « ةبوقثم احامر مل  نرأ كاذو : ةنسح اهديص ىف ةليح مل

 هلجر ةب رضلا تفداص نإف « اهنم سرفلا نوي رضيف « ةقيثو طئارش اهم ىف

 هنولتقيف . لحاسلا ىلإ لصي ىتح لبملاب هويذجو « هتذقتا هقتعوأ

 جيلللا اذه دنع انلوزن ناكو . ريثكل حاسلاب اهماظع نمو . همل نولكأيو

 وهو . ًاغمايرف ىمسي لضاف جاح « نادوسلا نم مك اح اهيلع « ةريبك ةيرقب

 . جامل ىسوم اسنم ناطلسلا عم ج نم

 ةياكح

0 

 هعم ناك « جملا اذه ىلإ لصو امل سوت انعم نأ د قريخأ

 .هتقفتل لاقتم فالآ ةعب رأب هيلإ نسحأف « سابعلا ىلأب 0 ضبييلا نم 07

 نه تقرس لاقثملا فالآ ةعبرأ ّنأ ناطلسلا ىلإ اكش ةعم ىلإ اولصو املف

 .اهقرس نم رضحي مل نإ لتقلاب هديوتو «ةعم ريمأ ناطلسلا رضحتساف .هراد
 لخدف .دالبلا كلب قراس الو . ادحأ دجي لف قراسلا ريمألا بلطو

 عاضام : هيراوج ىدحإ هل تلاقف . مهددهو ةمادخ ىلع دتشاو ىضاقلا راد

 اهجرخأف « عضوملا ىلإ هل تراشأو'. عضوملا كلذ ىف هديب اهتفد امناو «ءىش هل

 دالب ىلإ هاقتو «ىضاقلا ىلع بضخف . ربحا هفرعو «ناطلسلا اهب ىتأو ريمألا

 . هدلب ىلإ هذر مث . نينس عيرأ مهدنع ماقأف . مدآ ىب نولكأي نيذلا رافكلا

 « رضم ضربألا لك أ نإ : نولوقي مهنأل « هضايبل رافكلا هلكأي ملامتإو
 . مهمتز جيضنلا وه دوسألاو ) جضنم مل هنأل



 تا اول 335

 ةناكح

 نولك اي نيذلا نادوسلا ءالؤه نم ةعامج نايلس اسنمناطلسلا ىلع ٌتمدق
 نوكتو ءاراك اطارقأ مهناذآ ىف اولعجي نأ مهتداعو . مهريمأ مهعمو « مدآ ىنب

 مهدالب ىفو .ريرخلا فحالم نوقحتللو . ريش فصن اهنم طرقلا ١7 ةحتف

 اهوحيذف « امداخ ةفايضلا ىف مهاطعأو ناطلسلا مهمرك أف . تحذلا ندعم

 . نيركاش ناطاسلا اوتأو « اهمدب مهيدبأو مههوجو اوخطلو ؛ اهراكأو
 . كلذ اولعفي نأ هيلع اودفو ام ىتم مهتداع نأ ترخاو

 . اسنم ىرق ةدلب ىلإ انلصوف « جيلخلا دنع ىتلا ةيرقلا هذه نم انلحر مث
 رظنأل تجرفن «كلذب هيعار ىنريخأت « هيكرأ تنك ىذلا لملا اهب ىل تامو

 تثعبف . فيلا لكأ ىف مهتداعك هولكأ دق نادوسلا تدجوف « هيلإ
 ىلع ىهو « ىرغازب المج ىل ايرتشيل « ىتمدحلل امهترحاتسا تنك نيمالغ

 وه هجوتو © بوقعي نب كب ىنأ باحصأ ضعب ىج» ماقأو . نيموي ةريسم

 ىّتح «ةدلبلا هذهب جاجلا ضعب اهيف ىنفاضأ « مايأ ةعبس تقف «ةميمب انرظتنيل

 . للاب نامالغلا لصو

 ةياكح

 : ىل لوقي اناسنإ نأكمئانلا ىري ايف ةليل تنأر «ةدلبلا هذهب ىتماقإ مايأ ىفو

 تكرت ام ذئموي نف ؟ موي لك ىف سد ةروس أرقي ال اذامل ةطوطب نب دم

 رابآ ىلع انلزتف « ةمم ةدلب ىلإ تلحر مث . رضح الو رفس ىف موي لك اهتءارق

 )١( هرطف طرقلا ٌةحتفب دصقي هنأ رهاظلا -



 د ا

 . لايمأ ةعب رأ لينلا نيبو اهنيب و . وتكلم ةنيدم ىلإ اهنم انرفاس مث . اهجراخب

 ترضح . ىسوم ابرق ىمس_ اهكاحو . ماثللا لهأ ةقوسم اهئاكس رثكأو
 ةمامعو ابوثهيلع لعفب « ةعامج ىلع اذيمأ ةفوسع لهأ دحأ مدق دقو اموي هدنع

 . مهسوءر لع هتليبقءاربكه عفرو ١١ ةقرد لعهسلجأو «ةغوبصم اهلك لي وارسو
 جارس ربق اهب و . ىطائرغلا لحاسلا قاحسإ ىبأ قاف رعاشلا ربق ةدلبلا هذهبو

 . ةيردنكسإلا لهأ نم راجتلا راك دحأ « كْيَوكلا نب نيدلا

 ةياكح

 ةكربي اذه نيدلا جارسل ضورب لزن «جج (ل ىسوم اًسْنم ناطلسلا ناك

 نم هَفأستف لام ىلإ جاتحاو . ناطلسلا لزني اهبو « رصم جراخ شيلا
 هلكو نيدلا جارس مهعم ثعبو . اضيأ هؤاسعأ هنم فّلستو . نيدلا جارس
 هلام ءاضتقال هسفنب نيدلا جارس هجوتف . ىلامب ماقأف « لاملا ىضتقي

 ردقلا نم ناكف « طحاسلا قحسإ وبأ هفاضأ وسكت لصو املف . هل نبا هعمو
 ف :هدلو ممل لاقف . مس هنأ اومهتاو « كلذ ىف سانلا لكتف « ةليالا كلت هثوم

 ىضقتا هنكل « اعيمج انلتقل مس هيف ناكولف « هنيعب ماعطلا كلذ هعم تلكأ

 .رصم رايد ىلإ فرصناو « هلام ىضتقاو ىلام ىلإ دلولا لصوو . هلجأ

 . ةدحاو ةبشخ نم توحنم ريغص بكرم ىف لينلا تبكو وُنْكْبلَ نمو

 حلملاب «نمسلاو ماعطلا نم هيلإ جاتحنام ىرتشنف «ىرقلاب ةليل لك لزفن اكو
 لضاف ريمأ هل ءهمسا ٌتيِسْنَأ دلب ىلإ تلصو مث . جاجرلا لو تاَيرّطعلابو
 عّرتلا دحأ ىطاعتي ال « ةدشلاو ةعاجشلاب روهشم « ناولس ابرق ىمس جاح

  20١سرتلا : ةقرألا .٠



 سل مرو

 هذهب تجتحاو . مسج مضضأ الو هنم لوطأ نادوسلا ىف رأ ملو .210هسوق ىف

 هللا ىلص هللا لوسر دلوم موي كلذو « هبلإ تئفب ةرذلا نم ءىش ىلإ ةدلبلا

 « هل بتكي هيقف هعم ناكو « ىدقم نع ىللأسو هيلع تماسف « ملسو هيلع

 جاتحن انإ : ريمألا اذهل لق «هيقف اي : هيفتبتكو هيءنيب ناك احول تذخأف

 2 ارس هيف ام أرقي حوللا هيقفلا تاوانو . مالسلاو «دازلل ةرذلا نم ءىث ىلإ

 ىديب ذخأف « ريمألا همهفو « ارهج هأرقف . هئاسلب كلذ ىف ريمألا مكيو

 تدجوو .حامرلاو ىسقلاو قرذلا نمريثك حالس هب و « (هروشم) ىلإ ىنلخدأو

 مل بورشمب ىنأ مث . هيف أرقأ تلعفب « (”ىوَبا نبال شهْدُكأ) باك هدنع
 مهو . نيلوأ لسع ريس, اطولخم ةرذلا سرب هيف ءام وهو «وُيقَدلا ىمسي

 ابناو . مهبرضأ اصلاخ ءاملا اوبرش نإ مهنأل . ءاملا ضوع هنوبرشي

 ' هنم انلكأف رضخأ خيطبب ىتأ مث . نبللا وأ لسعلاب هوطلخ ةرذلا اودي مل

 هتذخأف . رفي الثل هظفحاف « كتفايض اذه : ىل لاقو هاعدف « مالغ لخدو

 انيلإ تءاجو . ماعطلا ىأي ىتح مقأ : لاقف ©« فارصنالا تدرأو

 انعمس ذإ « كلذ ىف نحن انيبف . "ىرعلاب ىنتملكف « ةيبرع ةيقّشمد هل ةيراج
 نأ هتماعأف « هيلإ تداعف « كلذ ربخ فرعتل ةيراملا هجوف « هرادب اخارص

 « رحبلا ىلإ شم لاعتف « ءاكبلا بحأ ال ىنإ : لاقف « تيفوت دق هل انب

 : تلقف « بكرا :ىل لاقف سرفلاب ىف . رايد هلحاس ىلع هلو « لينلا ىنمي

 أو « لينلا ىلع هرايد ىلإ انلصوو « اعيمح انيشف . شام تنأو هكرأ ال

 .لضفأ الو هنم مرك | نادوسلا ىفرأ ملو .تفرصناو هتعّدوو ءانلذ آف ماعطلاب

 ٠ نآلا ىلإ ىدنع قاب هيناطعأ ىذلا مالغلاو

 ) )1١اهيف قئاق « ةياءرلا ف ىهام ٠



 اهلا محل سل

 ندم نسحأ نم «ليلا ل ةيك ةنيدم ىعو كت نيدم ىلإ ترمس م
 . كمسلاو جاجدلاو نيللاو ريثكلا زرألا اهمف « اهبصخأو اهربك أو نادوسلا

 ءارمثلاو عسيبلا ىف اهلهأ لماعتو . هل ريظن ال ىذلا ىناتعلا 0'2صوُقَقلا اهيو

 رمع نب دهن اهب ىنفاضأو . رهش وحن اهب تقأو . ىلام لهأ كلذكو « عدولاب

 ىجورخن دعب اهب وتو . الضاف ااّرم افيرظ ناكو . ةساككم لهأ نم
 . نملا لخد نمم وهو « ىزاتلا ىدجولا دهم جاحلا اهب ىنفاضأو . هنع

 ع 9 نيييسم دغلل ةريبك ةلفاق عم ربلا ىف اًدكت ىلإ ابنم ترفاس مث

 ىل ناكو . نادوسلا ناسملب بئذلا هانعمو « نيجو جالا مهمّدقمو مهليلدو

 ذخأف « ةقانلا تفقو ةلحرم لوأ انلحر املف . دازلا لمخ ةقاتو ىبوكرل لم

 ةقفرلا ىف ناكو . هلمح اوعزوتف « هباحصأ ىلع همسقو اهيلع ناكام نيو جاحلا

 شطعو . هريغ لعف ام ءائثيش كلذ نم عقرب نأ ىبأت الدآت لهأ نم ىبرغم
 . هب حمسا مق ءاملا هنم تبلطف « اموي ىمالف

 ىف الإ لفاوقلا ريست الو «ربربلا نم ةليبق ىهو «ةمادرب دالب ىلإ انلصو مث

 ةلاحر معو ٠ لجرلا نم انأش ظعأ كلذ ىف مهدنع ةأرملاو . مهتراَمَح

 نوعضيو بشحلا نم اداوعأ نوميقي « لكشلا ةيبرغ مهتويب و . نوميقيال
 . نطقلا بايثوأ دواملا اهقوفو « ةكبتشم داوعأ كلذ قوفو .رصنللا اهبلط

 ىفرأ لو « عصانلا ضايبلا عم اروص نهعدبأو الام ءاسنلا متأ هاسنو

 « ةرذلا شيرخو رقبلا بيلح ع نهماعطو . ندسيلا ىف نهغلبم غيب نم دالبلا

 ىف ضرملا فباصأو . حابصلاو ءاسملا دنع « خوبطم ريغ ءاملاب اطولخع هاو

 ىلإ انلصو:نأ ىلإ ريسلا ىف اندهتجاو . ءارفصلا ةبلغو رحلا دادتشال دالبلاهذه

 عوف اذه نأ رهظي ىذلا نكلو ٠ سوماق ه | ةيرص» « ٍحّضنْلا لبق ةخيطبلا صوقفلا (1)

 ٠ خيطبلا ريغرخ

 . سوماق ه ! نادوسلا دالإ ىف ةيراط برقملاب ةدلب سمادُع 2



 د مرو دل

 . لوزحلا ىلع ن ديخس هيراقلا عين رارجاو ايي تلو دكت ةئيدم

 ىقاضأو . لضافألا نم وهو . ىتاناكبا قعسإ مهاربإ [وبأ اهضاق ىفاضاو

 :افوسلا دعو فج

 ريغتيف ساحنلا نداعم ىلع ىرجي اهؤامو . رهلا ةراجلاب ةينبم اكن رايدو

 . ءابرغلاو راجتلا هلك أي حمقلا نم اريسنالإ اب عوز الو .كلذي همعطو هنول

 ثلث مهدمو . بهذ لاقثم مهدادمأ نم ا نيرشع باسحب عابيو

 ىهو . بهذ لاقثع ادع نع باسحب هدنع ةرذلا عابتو ٠ اندالب دملا

 اماقف لاجرلا امأو . غلبي مل ايبص ناك نم لتقت اهب راقعو . براقعلا ةريثك

 « حبصلا دنع ىلع نب ديعس خيشنا ادلو اهب انأو اموي ٌثغدل دقلو . مهلتقت

 نورفاسي « ةراجتلا ريغ دكت لهأل لغشالو . هتزانج ترضحو هنيمل تاف

 اهلهألو . اهاوسو بايثلا ناسح نم اهبام لك نم نويبلجيو ءرصم ىلإ ماع لك

 لهأ كلذكو . تامداحلاو ديبعلا ةرثكب نورحئافتب و . لاح ةعسو ةيهافر

 . ريثكلا نثلابو اردان الإ نهنم تاملعملا نوعيدب الو . نتالاويإ و لام

 ةياكح

 8 ثععب مث . اهدجأ ملف ةمّاعم مداخ ءارش دكت تاخد (ل تدرأ

 . الاقثم نيرشعو ةس اهتيرتشاف « هباحأ ضعبل مداخب مهاربإ وبأ ىضاقلا

 .كتقأ أداوس ىلع ىنتالد نإ : هل تلقف « ةلاقإلا ىف بغرو مدن اهيحاص نإ مث

 اثيش عفري نأ ىبأ ىذلا « "لّداَتلا ىبرغملاوهو «لويغأ ىلعل مداخ ىلع ىنلدف

 . شطع نيح ءاملا ىالغ قسد نأ ىبأو « ىتقان تعقو نيح « 217 ىبابسأ نم

 ٠ سوءاق ه أ لدتمملا ناسنالا تك ءلم وهو « لاكم دملا قل

 . ىعاتم (0



 مه ل01

 اذه مدن مث . لوألا حاص تاو . ىلوألا نم اريخ تناكو هنم اهتيرتشاف
 نأ الإ تيبأف « كلذ ىف خلأو ةلاقإلا ف بغرو « مداسلتا عيب ىلع ىبرغملا

 . دعب هتلقأ مث . افسأ كلهي وأ نحي نأ داكف « هلعف ءوسب هيزاجأ

 « دلبلا ىلإ هب نوتأي و « ضرألا هيلع نورفحي دكت جراخ ساحنلاندعمو
 «رجأ اساحن هوكيساذإف . مهمدخو مهديبع كلذ لعفي « مهرود ىف هنوكيسف

 « ظالغ اهضعبو قاقر اهضعب « فصنو ربش لوط ىف انابّضق هنم اوعنص

 قاقرلا عابتو « بهذ لاقثمب بيضق ةئاعبرأ باسحب اهنم ظالغلا عابتف
 « بطحلاورثلا اهقاقرب نورت « مهفرمد ىهو .لاقثك ةئاعبسو ةئاّتس باسحب
 ساحنلا نولميو . حمقلاو نمسلاو ةرذلاو مدخلاو ديبعلا اهظالغب نورتشو

 «ونرب دالب ىلإ و « ىَأعَز ىلإ و « رافكلا دالب نم «رّبوُك ةنيدم ىلإ اهنم
 « سيردإ همسا كلم من وماسم اهلهأو . اًدَكَك نم هوي نيعبرأ ةريسم ىلع ىهو
 قوي دالبلا هذه نمو . باج ءارو نم الإ مهماكي الو «سانلل رهظي ال

 . 9ةكسجللا بايثلابو « ناييفلاو ناسملا ىراوملا

 ادكت ناطلس ؟ ذ

 سردملاو « دغ بيطخلاو « مهاربإ وبأ ىضاقلا هجوت اهب ىتماقإ مايأ ىفو

 ىمسي ىربرب وهو «ادكت ناطلس ىلإ « ىلع نب ديعس خيشلاو « صفح وبأ
 نموصو « ىِرك رنا نيبو هنيب تعقوو . اهنم مول ةريسم ىلع اكو . رازإ
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 مدل م[

 « هاقلأ نأ تدرأف . امهنيب حالصإلل اويهذف « ةعزانم اضيأ ربربأأ نيطالص

 اك ارَّىلإ ءافب « ىبودقب ءالؤه هملعأو . هيلإ تهجوتو اليلد تيرتكاف
 ءارج (1) ةسفئتط جرسلا ضوع لعج دقو . مهتداع كلتو « جرس نوداسرف

 مهو «٠ هتخأ دالوأ هعمو . قرز اهلك «ةمامعو لي وارسو ةفحّلم هيلعو . ةعيد

 رعاف « ىتدقَمو ىلا نع لأسو . هانفاصو هيلإ انمقف . هكلم نوئري نيذلا
 . كلذب

 ثمبو ءاننع 1" ناقل مو « نيالا توب نم تيب ىثتا
 انراوجإتىف ناكو . رقبلا بيلح نم "”بعقو « دوفسلا ىف ىوشم ةاش سأرب
 دعب بيلخلا انل ثععبت همأ تناكو . انيلع اتماسو انيلإ اتءافب « هتخأو ههأ تدي

 ؛؟'ماعطلا امأو .ودغلاب و تقولا كلذ هنوبرشل و . مهأح تقو وهو «ةمّتعلا

 ثعبس موي لك ىو . مايأ ةتس مهدنع تقأو ٠ هنوفرعي الو هنولكأب الف

 ليقاثم ةرشعو ةقانب ىلإ نسحأو . ءاسملاو حابصلا دنع نييوشم نيشبكب

 1 ادكن ىلإ تدعو « هنع تفرصناو . بهذلا نم

 ىلإ ميععلا صعألا لوصو كذ
 مب « يم املجسلا ديعس نب دهم جاما مالغ لصو ءادَكَتىلِإ تدع انو

 لوصولاب ىل !سمآ «نيملاعلا بر ىلع لكوتملا «نيدلا رصانو نينمؤملا ريمأ انالوم
 ةعبسلا ىب وكرل نيلمج تيرتشاو . روفلا ىلع هتلثتماو هتبقف «ةيلعلا هترضح ىلإ

 « ةليلنيعبس داز تعفرو « تاوتىلإ رفسلا تدصقو . ثلثو الاقثم نيثالثو

 0 طاسبلا ىه ع(

 ٠ (ءافصو ) هيلع لّمملا عنا نكلو ٠ مداخلا وهو فيصو عمج 21)

 . قاما منضلا حدقلا : بمقلا 27

 3 حمقلا انه ماعطلاب دوصقملا قد



 مع م88 دس

 «نمسلاو نيللاو ملا دجوي امئإو «تاوتو دكت نيب ايف ماعطلا دجوي ال ذإ
 « نايعشل رشع ىداحلا سيما موي دكت نم تجرحو . باوثألاب ىرتش

 « ءالضفلا نم وهو « قولا رفعج مهيف « ةريبك مفر ىف نيسمنو عبرأ ةنس

 . مداخ ةناقس وحن ةففرلا ىفو . اًدَكَت ىضاق هللا دبع نب دهم هيقفلا انعمو

 «باشعألا ةريثك ضرأ ىهو . رك كلا ناطاسلا دالب نم «رهاك ىلإ انلصوف

 ىلإ تاون لهأ هلحيو « اهمل نودّدقيو مثلا اهربارب نم سانلا اهب ىرتشي

 5 مهدالب

 . مايأ ةثالث ةريسم ىهو « ءام الو اهب ةرامع ال ةيرب ىف اهنم اناطدو
 . ءاملا اهب نأ الإ « اهب ةرامع ال ةيرب ىف اموي رشع ةسم كلذ دعب انرس مث

 « رصم رايد ىلإ ذخالا تاغ قيرط هب قرتفي ىذلا عضوملا ىلإ انلصوو
 بوثلا هب لسغ اذإف «ديدحلا ىلع ىرحجي ءام ءاَسْحَأ كلانهو .تاوت قيرطو
 « راكه دالب ىلإ انلصوو « مايأ ةرشع كلانه نم انرسو .هنول دوسا ضيبألا

 سيف « مهئاركدحأ انيقلو . مهدنع ريخ ال « نوشّلم ربربلا نم ةفئاط مهو
 « ناضمررهش ىف مهالب ىلإ انلوصو ناكو . اهاوسو اباوثأ هل اومرغ يح ةفاقلا

 قيرطلاب عاتملا اهقارس دجو اذإو . لفاوقلا نوضرتعي الو هيف نوريغيال مهو

 .رباربلا نم قيرطلا هذهب نم عيمج كلذكو .هل اوضرعي مل «ناضمر ىف
 اهقيرط « ةراجا ةريثك « تابنلا ةليلق ىهو « ارهش راكه دالب ىف انرسو

 انوريخأف « ءالؤهك مآثل لهأ ربارب دالب ىلإ ر طفلا دبع موي. انلصوو . سعو

 اونكسو « اوفلاخ رومْخَي نباو جارت دالوأ نأ انوماعأو « اندالب رابخأ
 ىهو ادوبب ىلإ انلصو مث . كلذ ةلفاقلا لهأ فافم . تاو نم « تيياَست

 «بيطب سيل ريثك اهركو «7١2خابسو لامر اهضرأو « تاون ىرق ريك أ نم

 . جلمو زن تاذ ضرأ ىهو « ةخبس عم )00(



 جحا 50 حح

 . تيزاالو نم الو اهب عرز الو . ةساملج رمت ىلع هنولضفي اهلهأ نكل
 ريثكوهو «دارحاو رملا اهلهأ لك أو . برغملا دالب نم كلذ ال بلحي امنإ و

 لبق هديص ىلإ نوجرخيو « هب نوتاتقيو «رقلا نرثي اك هنونرتخي هدنع
 مث . امايأ ادويب انقأو . دربلا لجأل كاذ ذإ ريطي ال هنإف « سمشلا عولط

 تجرخو «ةسآماج ةئيدم ىلإ ةدعقلا ىذ طسوأ ىف انلصوو « ةلفاق ىف انرفاس
 . ريثك جلث قيرطلاب لزنو.ديدشلا دربلا ناوأ كلذو «ةجحا ىذ ىناث ىف اهنم

 دالبو ناناعو دنقرعسو ىراخي ريثكلا جاثلاو ةبعصلا قرطلا تنأر دقلو

 . ةبيدج مأ قيرط نم بعصأ رأ ملف « كارتألا

 . ىضألا موي كلانه تقأف « عمطلا راد ىلإ ىضألا ديع ةليل انلصوو

 . هللا هدبأ نينمؤملا ريمأ ةالوم ةرضبح « ساف ةرضح ىلإ تلصوف تجرخ مث

 فنك ىف تقأو . كرابملا ههجو ةدهاشمب تنعتو « ةميوكلا هدي تلّبقف
 « هناسحإ ليز نم هينالوأ ام كش ىلاعت هللاو . ةلحرلا لوط دعب هناسحإ
 . هئاقب لوطب نيماسملا عتميو « همايأ ميديو « هنانتما غباسو

 بئاجعو « راصمألا بئارغ ىف « راظنلا ةفحت) ةامسملا ةلحرلا تهتنا انه اهو

 نيصخو ةتس ماع « ةجا ىذ ثلاث ىف اهدييقت نم غارفلا ناكو . (رافسألا

 . ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو « هلل دماو . ةئاعبسو

 0 نبأ لاق

 . هللا همرك أ «ةطوطب نب دمح هللا دبع ىنأ خيشلا ديبقت نم هتصحلم ام ىهتنا

 هذه لاحر :لاق نمو .رصعلا لاحر وه خيشلا اذه نأ لقع ىذىلع ىنخيالو

 «انطوتسمو ارارقس اف ةرضح ْذْحَتاو ةاحرلل ايندلا دالب لعجي ملو .دعببإ «ةلملا
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 4 انأش اهكوام مظعأ هللا هديأ انالوم نأ ققحمت (ملالإ « هنالوج لوط دعب

 « ةيانع هيلع نيدراولاب مّدشأو » اناسحإ هرثكأو < لئاضف مهمأو

 . ةيامح ملعلا بلط ىلإ ىمتتي نم مهمتأو
 « هلاحْرتو ُهّلَح لوأ ىف هقفو نأل « ىلاعت هللا دمي نأ لثم ىلع بجيف

 نيرشعو ةسم: ةللحر دعب « خبشلا اذه اهراتخا ىتلا «ةرضحلا هذه ناطيتسال
 ةناعإلا انقزري ىلاعت هللاو . اهكش قوي الو « اهردقردقي ال ةمعنل اهنإ ٠ اماع
 هيزخجيو « هتم<رو هتمزح لظ انيلع قيبو « نينمؤملاريمأ انالوم ةمدخ ىلع
 . نيتسحلا ءازجج لضفأ هيلإ نيعطقنملا ءاب رغلا رشعم انع

 ,لقعلاو ملحلاب هتصصخو «نيدلاو ملعلا ىليضفب كولملاىلع هتلضف |مو مهللا

 زيزعلا رصنلا فراوع هفرعو « نيكملاو ديبأتلا بابسأ هكلمل دف « نيصرلا
 ىف نيعلا ةرق هرأو « نيدلا موي ىلإ هبقع ىف كلملا لعجاو « نيبملا حتفلاو

 انيبنو انديس ىلع هللا لصو . نيمحارلا محرأ اي © هتيعرو اكلُمو هيب و هسفن
 . نيملاعلا بر هلل دملاو . نيلسرملا مامإو « نيبينلا متاخ دج انالومو

 . ةناعيسو نيسمثو ةعيسص ماع « رفص رهش ىف اهفيلأت نم غارفلا ناكو

 قالوبب ةيريمألا ةعيطملاب باّكلا اذه عبط مت

 وياهم نم ؟) 16١ه ةنس مرا نم ١18 ق

 . (9١؟عةنس

 ةيريمألا ةعيطملا ريدم

 قيس 4 7-] د الللاا ةرومألا عيطلا
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